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1ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DO BUTANTÃ DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP 

 

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

do executado MARCELLO SANTANA DE SOUZA RYMKIEWICZ (CPF/MF 173.345.528-07): 

  

A Doutora, MM. Juíza Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo, da 1ª Vara Cível do Foro Regional do Butantã da 

Comarca de São Paulo/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 

ALEXANDER CHARLES MORREL em face de MARCELLO SANTANA DE SOUZA RYMKIEWICZ (CPF/MF 

173.345.528-07), processo nº 0700231-91.2012.8.26.0704 sendo designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo 

com as regras expostas a seguir: 

 

Da praça – A praça única terá início no dia 02 de janeiro de 2017, às 10:00 hs e se encerrará no dia 30 de janeiro de 

2017, às 10:00 hs. 

 

Do Condutor da Praça – A praça será realizada por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.lut.com.br e será 

conduzida pela Gestora Judicial LUT - Intermediação de Ativos e Gestão Judicial, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 

08.399.676/0001-01.  

 

Do Valor Mínimo de Venda do Bem – o valor mínimo para a venda do bem apregoado será o valor da avaliação judicial 

que é de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em janeiro de 2013. 

 

Da Comissão da Gestora Judicial – 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. 

 

Dos lances – Os lances deverão ser ofertados pela rede Internet, através do Portal www.lut.com.br. 

  

Dos débitos – Eventuais ônus sobre o bem correrão por conta do arrematante, com exceção do previsto no art. 130, 

parágrafo único, do Código Tributário Nacional. 
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Do acordo – A partir da publicação do Edital, caso seja celebrado acordo entre as partes com suspensão da praça, fica o 

executado obrigado a pagar o valor da comissão devida à Gestora Judicial LUT, de 5% (cinco por cento) do valor do 

acordo. 

 

Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal www.lut.com.br. A alienação obedecerá ao disposto 

na legislação aplicável, no Provimento CSM nº 1.625/09 do TJSP e o caput do artigo 335, do Código Penal. 

 

 

RELAÇÃO DOS BENS 

 

Bem: “Um veículo GM, Classic, ano 2010, modelo 2011, placas EQG 6618, RENAVAM 210543434, CHASSI 

9BGSU19F0BB111733, em bom estado de conservação”. Depositário: Marcello Santana de Souza Rymkiewicz 

(CPF/MF 173.345.528-07). Valor da avaliação: R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em janeiro de 2013. Localização do bem: 

Rua Tereza Bertoli, 63, Jardim Maria Luisa – CEP 05544-080, São Paulo-SP. Valor da causa: R$ 21.884.07 (vinte e um 

mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e sete centavos), atualizado até abril de 2014. 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. 

 

 

__________________________________________ 

Mônica de Cássia Thomaz Perez Reis Lobo 

Juíza de Direito 

 

 


