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04ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BRAGANÇA PAULISTA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

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

dos executados ACILDA ROSA DA SILVA (CPF 092.281.068-08) E LAERCI SOARES FREIRE (CPF 843.895.758-72): 

  

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 os autos da Ação de Cumprimento de Sentença, ajuizada por JURANDIR JOSÉ MOLINARI contra 

ACILDA ROSA DA SILVA E OUTRO - Processo nº 0006092-71.2012.8.26.0099 que foi designada a venda do bem 

descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: 

 

A 1ª praça terá início em 16 de janeiro de 2017, às 12h45min. Não havendo lance igual ou superior à avaliação nos 3 

(três) dias subsequentes ao início da 1ª praça, a 2ª praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 19 de janeiro de 

2017, às 12h45min e se encerrará em 16 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.  

 

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. 

 

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

 

RELAÇÃO DOS BENS 

 

BENS: “1. Um veículo VW Gol 1990, placas BFD 1136, cor bege, RENAVAN 431076898, em regular estado de 

conservação, sem funcionamento, com as lanternas traseiras e faróis quebradas, no valor estimado de R$ 2.900,00 (dois 

mil e novecentos reais). 2. Um veículo Palio Weekend, placas IHC 8168, cor prata, RENAVAM 00692370510, em regular 

estado de conservação, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Obs.: Os veículos encontram-se na posse do co-

executado Laerci Soares Freire, embora estejam em nome de terceiros”. Valor da Avaliação: R$ 12.900,00 (doze mil e 

novecentos reais) em maio de 2015. Depositário: Laerci Soares Freire (CPF 843.895.758-72). Local dos Bens: Rua 

Manacás, nº 08 – Lago do Moinho – Bragança Paulista/SP. Débitos da ação: R$ 14.474,91 (quatorze mil quatrocentos e 

setenta e quatro reais e noventa e um centavos) em junho de 2014, valores que deverão ser atualizados para a data da 

http://www.canaljudicial.com.br/lut
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arrematação e pelo qual responderá o produto da arrematação. Em havendo saldo remanescente, responderá pela 

diferença o executado nesta ação. OBS: Compete ao interessado no bem eventual pesquisa de débito junto aos diversos 

Órgãos. 

 

 

Eu,                                                                                                   escrivã (o) subscrevi. 

 

 

_________________________________ 

Rodrigo Sette Carvalho 

Juiz de Direito 

 
 


