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04ª 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 ANA PAULA LAGOSTA RAMOS (CNPJ/MF: 156.012.418-05), LUÍS 

ROBERTO RAMOS (CNPJ/MF: 027.086.408-36), bem como da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SOROCABA (CNPJ/MF: 46.634.044/0001-74). 

 

O MM. Juiz de Direito Danilo Fadel De Castro, da 04ª 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 o Cumprimento de Sentença em que é exequente VALDETE DE 

CAMPOS CRUZ (CPF/MF: 920.700.868-87) e executados ANA PAULA LAGOSTA RAMOS (CNPJ/MF: 

156.012.418-05) e LUÍS ROBERTO RAMOS (CNPJ/MF: 027.086.408-36). Processo nº 0028773-

25.2005.8.26.0602, que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras 

expostas a seguir: 

 

DAS PRAÇAS 

A praça terá início em 16 de setembro de 2019, às 13h00min e se encerrará em 18 de outubro de 2019, 

às 13h00min. O valor mínimo para venda corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor da 

avaliação atualizado. 

 

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 

http://www.lut.com.br/
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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.                

 

 

RELAÇÃO DOS BENS 

 

IMÓVEL: O lote de terreno sob o nº. 74, da quadra “B-14”, da planta de desmembramento elaborada por 

Magnum Comercial e Construtora Ltda., no lote nº., da quadra “B - “, do loteamento denominado “JARDIM 

SANTA MARINA” – FASE 1, sito no Bairro do Itavuvú, com as seguintes medidas e confrontações, 

considerando-se de quem da frente olha para o imóvel: Na frente onde mede 6,50 metros, com a Avenida 

Dois; do lado direito onde mede 20,00 metros, com o lote 73; do lado esquerdo onde mede 20,00 metros, 

com o lote 75; e, nos fundos onde mede 6,50 metros, com o lote 02; encerrando a área de 128,00 m².  

Consta no Laudo de Avaliação que o endereço atual do imóvel é Avenida Ataliba Pontes, nº. 851, que 

se trata de uma casa com hall de entrada, sala, copa/cozinha, 2 (dois) dormitórios, sendo 1 (um) suíte, 

banheiro social e 2 (duas) coberturas de serviço, totalizando a área construída de aproximadamente 

86,00m². Matrícula: 81.024 do 1º CRI de Sorocaba/SP. Contribuinte: 46.41.00.0195.01.000.0. 

Matrícula Atualizada: Consta na Av.2 que no imóvel objeto desta matrícula foi construído o prédio sob 

o nº. 851, da Avenida Dois, com área construída de 21,875 m². Consta na Av.9 que a Avenida Dois, 

atualmente denomina-se Avenida Ataliba Pontes. Consta na Av.14 a penhora exequenda. Débitos de 

IPTU: eventuais débitos tributários ficam sub-rogados no respectivo preço alcançado pela arrematação, 

nos termos do parágrafo único do artigo 130, do Código Tributário Nacional. Valor da Avaliação: R$ 

178.912,81 (cento e setenta e oito mil, novecentos e doze reais e oitenta e um centavos) atualizados até 

julho de 2019 pela Tabela Prática do TJSP. Débitos da ação: R$ 68.510,94 (sessenta e oito mil, 

quinhentos e dez reais e noventa e quatro centavos), em junho de 2018, 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 da data designada para o leilão. Nos 

termos do § 1º do art. 908 do CPC o arrematante não arcará com os débitos pendentes que recaiam 

sobre o bem, tais como débitos fiscais e tributários e os débitos de condomínio (que possuem natureza 
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propter rem), os quais ficam sub-rogados no preço da arrematação. Até o início do leilão, o interessado 

poderá apresentar, diretamente em juízo, proposta de aquisição por preço não inferior à avaliação, 

observado o disposto no art. 895 do Novo CPC 

 

 

 

Eu, _____________________________________ 

escrivã (o) subscrevi. 

 

 

___________________________ 

Danilo Fadel De Castro 

Juiz de Direito 

 


