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02ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BRGANÇA PAULISTA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
 

EDITAL DE HASTA PÚBLICA do bem abaixo descrito, conhecimento de eventuais interessados na lide e de intimação 
do executado ROBERTO CARLOS QUARTERONE (CPF/MF 077.445.768-61) e do credor fiduciário BANCO 
BRADESCO S/A (CNPJ/MF: 60.746.948.0001-12): 
  
O MM. Juiz de Direito Frederico Lopes Azevedo, da 02ª Vara Cível da Comarca de Bragança Paulista/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 os autos da Ação de Cumprimento de Sentença, ajuizada por RC LOTERIAS DE BRAGANÇA PAULISTA 
LTDA – EPP (CNPJ/MF: 03.437.583/0001-00) contra ROBERTO CARLOS QUARTERONE (CPF/MF 077.445.768-61)- 
Processo nº 4003442-46.2013.8.26.0099 que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras 
expostas a seguir: 
 
A praça única terá início no dia 24 de janeiro de 2017, às 10:30 hs e se encerrará no dia 21 de fevereiro de 2017, às 
10:30 hs. O valor mínimo para venda corresponderá a 100% (cem 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, 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. 
 

RELAÇÃO DOS BENS 
 
Bem: “01 (um) veiculo marca Fiat, modelo Palio, cor prata, placa DEX7712, ano fabricação 2002, ano modelo 2002, 
chassi 9BD17140222169417, nas seguintes condições: pequenos riscos na pintura, pequenos amassados no porta 
malas, bem como na lateral próximo ao para-choque traseiro do lado do motorista, lanterna do lado do motorista com 
pequeno furo e trincos, interiores em boas condições. Consta que o referido veículo foi alienado fiduciariamente em 
favoro do Banco Bradesco S/A.” Valor da Avaliação: R$ 13.199,00 (treze mil cento e noventa e nove reais) em agosto 
de 2015. Depositário: Roberto Carlos Quarterone (CPF 077.445.768-61). Localização do bem: Rua São Pedro, 350, 
Centro - CEP 12900-060, Bragança Paulista/SP. Valor da causa: R$ 8.559,98 (oito mil quinhentos e cinquenta e nove 
reais e noventa e oito centavos) em abril de 2016. OBS: Compete apenas ao interessado no(s) bem(ns) eventual 
pesquisa de débito junto aos diversos Órgãos. Não consta dos autos a existência de causas ou recursos pendentes de 
julgamento sobre o bem a ser arrematado. Nada mais.” 
 
 

 
   Eu,                                                                                                      escrivã (o) subscrevi. 

 
 

__________________________________________ 
Frederico Lopes Azevedo 

Juiz de Direito 
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