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EDITAL DE HASTA PÚBLICA DE BEM MÓVEL PARA CONHECIMENTO DE INTERESSADOS E 

INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS 

 

Processo Nº 0012237-60.2018.8.26.0576– Cumprimento de Sentença – Medida Cautelar 

Exequente: Marcelo Semedo Barco (CPF 251.734.888-08) 

Executado: Cotrimex Comércio e Engenharia LTDA (CNPJ 02.890.547/0001-35) 

Débitos da ação até dezembro/2018 - R$ 950,80 (novecentos e cinquenta Reais e oitenta 

centavos), valor que será atualizado até a data do Leilão. 

 

O DR. PAULO SERGIO ROMERO VICENTE RODRIGUES, M.M. Juiz de Direito da 4ª VARA 

CÍVEL DO FORO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP faz saber a todos quanto este edital 

virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possam, inclusive o executado Cotrimex 

Comércio e Engenharia LTDA, com fulcro no Provimento CSM 1625/2009 do TJSP, nos 

artigos do 886 ao 903 do NOVO CPC (lei nº 13.105/15) e na Resolução nº 236 de 07/2016 

do CNJ, levará a público leilão, exclusivamente por MEIO ELETRÔNICO, para venda e 

arrematação, sendo presidido pela leiloeira oficial Sra. MARINA AMADO CENCIN, JUCESP 

1019, regularmente habilitada pelo TJ/SP, através do portal www.cencin.com.br, 

devidamente indicado nos autos e HOMOLOGADO pelo TJ/SP, no qual serão captados os 

lances dos interessados previamente cadastrados,  o bem abaixo descrito, de acordo com 

as regras expostas a seguir:  

 

DO BEM – (Uma) Chapa de granito de granito preto, medindo 295cm x 195cm, espessura 

de 2cm, em estado de novo, conforme fls. nº 80 dos autos. Avaliação: R$ 2.000,00 (dois mil 

Reais) em 09/2019, valor que será atualizado na data do leilão pela Tabela Prática do TJSP. 

Local do Bem: Rua Potirendaba, 2787 - Quinta das Paineiras – São Jose do Rio Preto/SP – 

CEP: 15080-480. Depositário: João Carlos Lemos, RG: 14.400.331-SSP/SP. Visitação: 

Através do e-mail contato@cencin.com.br ou tel. (11) 99162-7740, somente após 

cadastramento/aprovação no portal www.cencin.com.br.  
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DAS DATAS – 1ª PRAÇA terá início dia 01/09/2020 às 14:00h e se encerrará no dia 

04/09/2020 às 14:00h. Não havendo lance igual ou superior a importância da avaliação, 

seguir-se-á sem interrupção a 2ª PRAÇA, que terá início no dia 04/09/2020 às 14:00h, 

encerrando no dia 25/09/2020 às 14:00h, sendo vendido o bem pelo maior lance ofertado, 

desde que igual ou superior de 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação atualizada 

na data da alienação (art. 891, parágrafo único do CPC). Se eventualmente houver 

interesse de incapaz, o valor mínimo da oferta deverá ser de 80% (oitenta por cento) do 

valor da avaliação, não sendo aceito lance de valor vil. Todas as praças no horário de 

Brasília/DF.   

 

DOS ÔNUS – Eventuais ônus sobre o bem correrão por conta do arrematante, exceto 

eventuais débitos de taxas e impostos que poderão ser sub-rogados ao valor da 

arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. De acordo com o 

art. 1499, VI do Código Civil. "Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se 

encontram”. A verificação documental, de gravames/credores, de eventual alienante 

fiduciário, de eventuais coproprietários ou eventuais credores de penhoras anteriores, 

todos os custos com a regularização de pendências que se faça necessária, todos os atos 

para a transferência do bem, multas e emolumentos cartorários, ou de quaisquer outros 

órgãos competentes, de acordo com cada bem arrematado, serão de responsabilidade do 

arrematante, ficando desde já o arrematante de acordo, não podendo alegar 

desconhecimento para qualquer fim. Em caso de inadimplemento, tal informação será 

encaminhada ao MM. Juízo para a aplicação das medidas legais cabíveis. A retirada do bem 

será por conta e risco exclusivamente do arrematante.  

 

DO PAGAMENTO – O arrematante deverá efetuar o pagamento à vista do preço do bem 

arrematado, no prazo de 24 horas após o encerramento da praça através de guia de 

depósito judicial em favor do Juízo responsável emitida e enviada por e-mail pelo Gestor. A 

comissão devida de 5% do leiloeiro deverá ser depositada em conta corrente a ser 

informada por e-mail, em até 24horas após o encerramento da praça e não está inclusa no 

valor do lance. 

 

DO CANCELAMENTO/SUSPENSÃO/ACORDO/PAGAMENTO DO DÉBITO OU ADJUDICAÇÃO 

DO LEILÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO EDITAL – Caso haja cancelamento, suspensão, acordo, 

pagamento do débito, remissão ou adjudicação após a publicação do edital do Leilão, será 



devida ao Leiloeiro a comissão de 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor da avaliação 

do bem atualizado, e será paga por aquele que der causa.  

 

DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS – Pessoalmente perante o Ofício onde tramita a ação, ou 

com a Leiloeira Oficial pelo telefone (11) 99162-7740 ou e-mail: cencin@cencin.com.br. 

 

TODAS AS REGRAS E CONDIÇÕES DAS PRAÇAS ESTÃO DISPONÍVEIS NO PORTAL 

www.cencin.com.br. A publicação deste edital, com fulcro no Artigo 887, §2º da Lei nº 

13.105/2015 supre eventual insucesso nas notificações e/ou intimações pessoais dos 

respectivos patronos, requeridos e demais interessados, ficando INTIMADOS caso não 

sejam localizados. Nos autos não constam recursos ou causas pendentes. Será o presente 

Edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei.   

 

São José do Rio Preto, 01 de setembro de 2020. 

 

DR. PAULO SERGIO ROMERO VICENTE RODRIGUES 
Juiz de Direito. 
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