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3ª VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE SOROCABA- SP 
 

EDITAL DE HASTA PÚBLICA do bem abaixo descrito, conhecimento de eventuais interessados na lide e de intimação do executado 
MARIO ELIAS RODRIGUES DA CRUZ (CPF/MF: 027.063.828-80): 
  
A MM. Juiza de Direito Daniela Bortoliero Ventrice, da 3ª Vara da Família e Sucessões da Comarca de Sorocaba- 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 Carta Precatória, ajuizada por MONICK VIEIRA RODRIGUES contra MARIO ELIAS RODRIGUES DA CRUZ (CPF/MF: 
027.063.828-80) – Carta Precatória nº 0024259-43.2016.8.26.0602 – Execução de Alimentos nº 0004069-93.2013.8.26.0269 que foi 
designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: 
 
O leilão terá início em 13 de fevereiro de 2017, às 10h30min e se encerrará em 13 de março de 2017, às 10h30min.  
 
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 Fiat Uno CS, ano/modelo 1989 – Placa BYO 1486, Renavam nº 00432211080, Chassis 9BD146000J3400409. O 
veículo está exposto às ações do tempo, com motor fundido, pneus irregulares, sem para choques, pintura queimada, com vários 
riscos em geral na pintura, estofamento em regular estado, conforme Auto de Penhora e Depósito.. Valor da Avaliação: R$ 4.000,00 
( quatro mil reais ). Depositário: Mario Elias Rodrigues da Cruz (CPF/MF: 027.063.828-80). Localização do bem: Ranulpho de 
Campos Pires, 25, Wanel Ville III - Sorcaba- SP. Valor da causa: R$ 6.102,00 (seis mil centoe dois reais).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. 

 
 

_________________________________ 
Daniela Bortoliero Ventrice  

Juíza de Direito 
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