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01ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPINAS -SP 

 

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

dos executados SILVIO RIVAIL DE OLIVEIRA (CPF/MF: 546.608.826-91), MARCIO RIBEIRO (CPF/MF: 448.631.606-15) 

e SANDRA ROSARIA DE OLIVEIRA RIBEIRO (CPF/MF: 031.503.826-88): 

  

O MM. Juiz de Direito Renato Siqueira de Pretto, da 01ª Vara Cível da Comarca de Campinas/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 Cobrança, ajuizada por ESPÓLIO DE ANAIR BRUNO devidamente representado pelo 

inventariante PAULO ROBERTO BRUNO (CPF/MF: 120.578.028-92) contra SILVIO RIVAIL DE OLIVEIRA (CPF/MF: 

546.608.826-91), MARCIO RIBEIRO (CPF/MF: 448.631.606-15) e SANDRA ROSARIA DE OLIVEIRA RIBEIRO 

(CPF/MF: 031.503.826-88)- Processo nº 0027372-58.2009.8.26.0114 que foi designada a venda do bem descrito abaixo, 

de acordo com as regras expostas a seguir: 

 

A 1ª praça terá início em 14 de fevereiro de 2017, às 13h00min. 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 17 de fevereiro de 

2017, às 13h00min e se encerrará em 16 de março de 2017, às 13h00min. 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 interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar: (i) até o início da primeira etapa, proposta 

por valor não inferior ao da avaliação; (ii) até o início da segunda etapa, proposta por valor que não seja inferior a 60% do 

valor de avaliação atualizado ou 80% do valor de avaliação atualizado, caso se trate de imóvel de incapaz. 

 

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 marca VW, modelo Brasilia, placa CPV-6895 –MG, em precário estado de conservação. Valor da 

Avaliação: R$ 2.851,30 (dois mil e oitocentos e cinquenta e um reais e trinta centavos), atualizado até dezembro de 2016, 

pela Tabela Prática do TJSP.2) Um veículo de fabricação própria, tipo carreta, capacidade de 1000kg, placa GXO-4973-

MG. Valor da Avaliação: R$ 7.128,26 (sete mil cento e vinte e oito reais e vinte e seis centavos), atualizado até dezembro 

de 2016, pela Tabela Prática do TJSP.3) Um veículo, marca GM, modelo Vectra Sedan CD, 4 portas, placa HAT – 9500, 

ano de 2003, em regular estado de conservação. Valor da Avaliação: R$ 24.236,08 (vinte e quatro mil duzentos e trinta 
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e seis reais e oito centavos), atualizado até dezembro de 2016, pela Tabela Prática do TJSP. 4) Um veículo, marca GM, 

modelo Corsa Wind, 2 portas, placa BKV- 5786 –MG, ano 1994, em estado regular de conservação. Valor da Avaliação: 

R$ 9.979,56 (nove mil novecentos e setenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), atualizado até dezembro de 2016, 

pela Tabela Prática do TJSP. Depositário: Marcio Ribeiro (CPF/MF: 448.631.606-15)Localização do bem: Rua Carlito 

Messias da Silva, 208, Guaxupé –MG.  Valor da causa: R$ 46.904,28 (quarenta e seis mil novecentos e quatro reais e 

vinte e oito centavos), atualizado até novembro de 2016. OBS: Os bens serão vendidos no estado de conservação em que 

se encontram, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para 

as alienações judiciais eletrônicas. 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. 

 

 

_________________________________ 

Renato Siqueira de Pretto  

Juíz de Direito 

 


