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4ª VARA CÍVEL DO FORO DE BRAGANÇA PAULISTA –SP 
 

EDITAL DE HASTA PÚBLICA do bem abaixo descrito, conhecimento de eventuais interessados na lide e de intimação do 
executado MICHAEL MICHELS BEHN (CPF/MF: 274.375.128-23) bem como da genitora da exequente LILIAN NUNES 
DE OLIVEIRA (CPF/MF: 296.658.128-07):  
 
O MM. Juiz de Direito Rodrigo Sette Carvalho, da 04ª 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 nos autos da Execução de Alimentos, ajuizada por INGRID NUNES MICHELS BEHN este ato representada 
por sua genitora e curadora, LILIAN NUNES DE OLIVEIRA (CPF/MF: 296.658.128-07) contra MICHAEL MICHELS BEHN 
(CPF/MF: 274.375.128-23 ). Processo nº 1003066-38.2018.8.26.0099 que foi designada a venda do bem descrito abaixo, 
de acordo com as regras expostas a seguir 
 
A 1ª praça terá início em 30 de novembro de 2018, às 11h00min.Não havendo lance igual ou superior à avaliação nos 3 
(três) dias úteis subsequentes ao início da 1ª praça, a 2ª praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 03 de 
dezembro de 2018, às 11h00min e se encerrará em 18 de janeiro de 2019, às 11h00min. O valor mínimo para venda em 
2ª Praça corresponderá a 50% (cinquenta 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, através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, a ser obtida 
junto à Gestora Judicial LUT pelo telefone 0 xx 11 3266-2771 ou pelo e-mail (contato@lut.com.br). 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. 
 
Correrão por conta exclusiva do arrematante as despesas gerais relativas à desmontagem, transporte e transferência 
patrimonial dos bens arrematados. 
 

http://www.canaljudicial.com.br/lut
mailto:contato@lut.com.br
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A alienação será formalizada por termo nos autos da execução e poderá ser julgada ineficaz, se não forem prestadas as 
garantias exigidas pelo juízo; se o proponente provar, nos cinco dias seguintes à assinatura do termo de alienação, a 
existência de ônus real ou gravame até então não mencionado nos autos; se a alienação se realizar por preço que vier a 
ser considerado pelo juízo como vil.  
 
O pagamento do preço far-se-á, como regra, à vista. Caso proposto parcelamento, todavia, as condições serão as 
seguintes: 50% à vista e o restante em 30 e 60 dias, ficando o próprio bem arrematado como garantia do pagamento. 
 
A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e dos respectivos patronos.                
 

RELAÇÃO DOS BENS 
 
BEM: Motocicleta marca HONDA, modelo FAN 125, ano 2006, modelo 2006, placas GWN 5889, cor vermelha, Chassi 
9C2JC30706R834739, RENAVAM: 00886770939.  De acordo com laudo de avaliação de fls. 72 do processo em referência, 
a motocicleta encontra-se com o para-lama dianteiro quebrado, lanterna pisca traseiro esquerdo faltando e banco com 
pequeno rasgo. Em consulta realizada perante o site https://www.meudespachante.com.br observou-se a existência de (i) 
débito de licenciamento 2017 no valor de R$ 111,66 (cento e onze reais e sessenta e seis centavos); (ii) IPVA no valor de 
R$ 155,86 (cento e cinquenta e cinco reais e oitenta e seis centavos); (iii) Seguro DPVAT no valor total de R$ 371,00; (iv) 
Multas no valor total de R$ 1.626,46 (mil, seiscentos e vinte e seis reais e quarenta e seis centavos), pesquisa realizada 
em 18 de outubro de 2018. Valor de avaliação do bem: R$ 3.155,00 (três mil e cento e cinquenta e cinco reais) em 
setembro de 2018. Localização do bem: Rua Holanda nº 167, Casa 03, Vila Santa Libania – CEP: 12904-250 – Bragança 
Paulista/SP. Depositário: Michael Michels Behn (CPF/MF: 274.375.128-23). Débitos da ação: R$ 2.740,11 (Dois mil 
setecentos e quarenta reais e onze centavos) em setembro de 2018, valores que deverão ser atualizados para a data da 
arrematação e pelo qual responderá o produto do leilão. 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 das datas designadas para as alienações judiciais 
eletrônicas.  
 
 

Eu,                                                                                                   escrivã (o) subscrevi. 
_________________________________ 

Rodrigo Sette Carvalho  
Juiz de Direito 

https://www.meudespachante.com.br/

