
 

 

  

 

 

05ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE MOGI DAS CRUZES DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 

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

dos executados EVERTON FAVALLO DE SOUZA (CPF/MF: 263.266.888-33) e ROSA MARIA DE MELO (CPF/MF: 

275.207.208-29): 

  

O MM. Juiz de Direito Gustavo Alexandre da Câmara Leal Belluzzo, da 05ª Vara Cível do Foro da Comarca de Mogi das 

Cruzes/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 do CUMPRIMENTO DA SENTENÇA ajuizada por FABIANA SUMI DE 

MORAES SIQUEIRA (CPF/MF: 332.260.468-37) contra EVERTON FAVALLO DE SOUZA e ROSA MARIA DE MELO, 

Processo nº 0009431-86.2016.8.26.0361 que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras 

expostas a seguir: 

 

O leilão terá início em 05 de agosto de 2019, às 10h e se encerrará em 15 de agosto de 2019, às 10h. O valor mínimo para 

venda em praça única corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação atualizado. 

  

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 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. 

 

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 Código de Processo Civil. 

 

A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e dos respectivos patronos.                   

 

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


 

 

  

 

 

RELAÇÃO DOS BENS 

 

BEM: “UM VEÍCULO, marca FIAT, modelo PALIO EL, ano 1996, placa GUE-7036, chassi 9BD178237T00, cor verde, à 

gasolina, 4 (quatro) portas, em regular estado de conservação e funcionamento”. Conforme pesquisa junto ao site: 

www.meudespachante.com.br  em 25/06/2019, verificou-se a existência de débitos de licenciamento 2019 no valor de R$ 

90,20 (noventa reais e vinte centavos) e DPVAT – Seguro Obrigatório no valor de R$ 16,21 (dezesseis reais e vinte e um 

centavos). Valor da Avaliação: R$8.009,95 (oito mil e nove reais e noventa e cinco centavos), atualizado pela tabela 

Prática do TJSP em junho/2019. Depositário: Rosa Maria De Melo (R.G.: 26.473.262-5, CPF/MF: 275.207.208-29). 

Localização do Bem: Rua João Clímaco de Miranda, 149 CS 04, Vila Mogi Moderno, Mogi das Cruzes, SP, CEP: 08717-

470. Débitos da ação: R$ 12.216,88 (doze mil, duzentos e dezesseis reais e oitenta e oito centavos), atualizado até abril 

de 2019, 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 1: - 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. OBS 2: Serão de inteira 

responsabilidade do arrematante as despesas referentes à transferência de propriedade, retirada, carregamento e 

transporte do bem, e, quando for o caso, os custos relativos aos tributos incidentes, inclusive taxa de inspeção ambiental 

veicular e eventuais débitos relativos ao Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de 

Via Terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não – DPVAT. OBS 3: O arrematante deverá comunicar a 

transferência do veículo ao órgão competente, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data em que a Carta de Arrematação 

for disponibilizada. OBS 4: O leiloeiro entregará ao arrematante, juntamente com o Certificado de Registro de Veículos, 

cópias do Edital do leilão. 

 

 

 

Eu,                                                                                                               escrivã (o) subscrevi. 

 

 

 

_________________________________ 

Gustavo Alexandre da Câmara Leal Belluzzo 

Juiz de Direito 

http://www.meudespachante.com.br/

