
 

 

Al. Joaquim Eugênio de Lima - 696 - 12º andar - cj. 123 - São Paulo - SP Jardim Paulista - CEP: 01403-000 
F: 55 - 11 - 3266.2771  -  www.lut.com.br 

 
 

01ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE MOGI GUAÇU -SP 
 
 
EDITAL DE HASTA PÚBLICA do bem abaixo descrito, conhecimento de eventuais interessados na lide e de intimação 
da executada ANDRÉIA COTECO (CPF/MF: 184.363.388-47): 
 

O MM. Juiz de Direito Roginer Garcia Carniel, da 01ª Vara Cível do Foro da Comarca de Mogi Guaçu/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 Execução de Título Extrajudicial, ajuizado por JOSÉ CARLOS TRINDADE (CPF/MF: 
131.669.568-91) e TEREZA MARIA DE VASCONCELOS TRINDADE (CPF/MF: 168.382.878-03) em face de ANDRÉIA 
COTECO Processo nº 0018049-27.2010.8.26.0362 e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com 
as regras expostas a seguir: 
 
A 1ª praça terá início em 17 de outubro de 2016, às 14h30min. 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 20 de outubro de 
2016, às 14h30min e se encerrará em 09 de novembro de 2016, às 14h30min. 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 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 por e-mail (contato@lut.com.br). Tal valor será devido à 
Gestora Judicial LUT pelo arrematante ainda que haja a desistência da arrematação. 
 
Correrão por conta exclusiva do arrematante as despesas gerais relativas à desmontagem, transporte e transferência 
patrimonial dos bens arrematados. 
 

RELAÇÃO DOS BENS 
 
Bem: GM/Vectra Sedam Elegance, ano 2006, cor preta, placa DQG7761, Renavam 876015658, Chassi 
9bgab69w06b168757. Valor da avaliação: Consta nos autos consoante fls. 215 o valor de R$ 12.000,00 (doze mil 
reais) levando em consideração Tabela Fipe e conservação do veículo. Localização do bem: Pátio Auto Socorro Pardal 
– Rodovia dos Agricultores, Km 0.5. – Mogi Guaçu.  Valor da causa: R$ 10.695,15 em Junho de 2016.  De acordo com 
pesquisa realizada perante o site da prefeitura existe débito vinculado ao veículo no valor de R$ 1.845,80, nesta data ( 
26/08/2016). 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. 

 
 

_________________________________ 
Roginer Garcia Carniel 

Juíz de Direito 


