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2ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DO FORO DA COMARCA DE DOURADOS / MS 
 

EDITAL DE HASTA PÚBLICA, de conhecimento de terceiros interessados e de intimação do executado MÓVEIS MORA 
LTDA. – ME (CNPJ/MF 08.774.729/0001-27): 
  
O Doutor, MM. Juiz de Direito Lucio Raimundo da Silveira, da 02ª Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de 
Dourados - MS, 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 do cumprimento de sentença que MARILZA ENCISO move em face 
de MÓVEIS MORA LTDA. – ME, processo nº. 0803865-59.2012.8.12.0101 tendo sido designada a venda do bem 
descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: 
 
A 1ª praça terá início em 25 de outubro  de 2016, às 11h00min. 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 11h00min e se encerrará em 17 de novembro de 2016, às 11h00min. O valor mínimo para venda em 2ª Praça 
corresponderá a 70% (setenta por cento) do valor da avaliação. 
 
O leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.lut.com.br  será conduzida pela Gestora Judicial 
LUT - Intermediação de Ativos e Gestão Judicial, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 08.399.676/0001-01 e pela Leiloeira 
Oficial Sra. Regina Aude Leite de Araujo Silva, matriculada na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul – 
JUCEMS, sob 013. 
 
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, e o mesmo percentual, sobre o valor da avaliação do bem, em hipótese de 
acordo entre as partes. Fica consignado que a suspensão da praça/leilão e a homologação do acordo dependerá de 
comprovação do pagamento da comissão mencionada à gestora. Na hipótese de pagamento, será de 5% sobre a dívida 
atualizada 
 
A partir da publicação do Edital, faculta-se ao Exequente adjudicar o imóvel penhorado pelo valor da avaliação, ficando, 
contudo, responsável pelo pagamento da comissão de 5% do valor da avaliação do bem em favor da empresa gestora, 
condicionando-se a expedição do auto à quitação da respectiva comissão. 
 
Correrão por conta exclusiva do arrematante as despesas gerais relativas à desmontagem, transporte e transferência 
patrimonial dos bens arrematados. 
 

RELAÇÃO DOS BENS 
 

Bem: Uma escrivaninha em MDF, em “L”, com uma gaveta e nicho superior com três prateleiras, em bom estado de 
conservação. Localização: Rua Uirapuru, 1630, Dourados - MS. Depositário: Silvio Augusto G. Mora (CPF/MF 
812.766.641-68). Valor de avaliação: R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais). Valor da causa: R$ 420,00 (quatrocentos 
e vinte reais), em 12/2012. 

 
   Eu,                                                                                             escrivã (o) subscrevi. 

 
 
 

Lucio Raimundo da Silveira  
Juiz de Direito 


