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01ª VARA JUDICIAL DA COMARCA DE MONTE-MOR 
 

EDITAL DE HASTA PÚBLICA do bem abaixo descrito, conhecimento de eventuais interessados na lide e de intimação do executado 
JOÃO EDUARDO BRISQUE (CPF/MF: 722.036.928-04): 
  
O MM. Juiz de Direito Gustavo Nardi, da 01ª Vara Judicial da Comarca de Monte-Mor/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 Execução de 
Título Extrajudicial, ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A contra JOÃO EDUARDO BRISQUE (CPF/MF: 722.036.928-04) - Processo 
nº 0003498-85.2005.8.26.0372 que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: 
 
A 1ª praça terá início em 23 de janeiro de 2017, às 12h45min. 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 26 de janeiro de 2017, às 12h45min e 
se encerrará em 15 de fevereiro de 2017, às 12h45min. O valor mínimo para venda em 2ª Praça corresponderá a 60% (sessenta 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 http://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. 
 
A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e dos respectivos patronos.                   
 

RELAÇÃO DOS BENS 
 
BEM: Um veículo, marca FIAT, Modelo Palio Ex, 2001/2002 Branco Placa DFE 8564 – Campinas, Chassis nº 9bd17140222127799, 
gasolina, CRLV (Ex. 2009) em nome de João Eduardo Brisque Renavan nº769630960, alienação Banco Nossa Caixa S/A, com 
297139 Km rodados, banco do motorista rasgado danificado a porta dianteira direita e para-lama direito, danificado para-lama 
esquerdo da frente ou dianteiro, funcionando, nada mais. Valor da Avaliação: R$ 13.605,41 (treze mil seiscentos e cinco reais e 
quarenta e um centavos), atualizado até outubro de 2016 pela Tabela Prática do TJSP. Depositário: João Eduardo Brisque (CPF/MF 
722.036.928-04). Localização do bem: Rua João Carlos de Lima, 178, centro, Elias Fausto-SP. OBS: Compete ao interessado no 
bem eventual pesquisa de débito junto aos diversos Órgãos. 
 

 
Eu,                                                                                                   escrivã (o) subscrevi. 

 
 

_________________________________ 
Gustavo Nardi 
Juíz de Direito 
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