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EDITAL DE HASTAS PÚBLICAS DE BENS MÓVEIS PARA 

CONHECIMENTO DE INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS 

 

Processo nº 1000918-13.2018.8.26.0242 – Execução de Titulo 

Extrajudicial - Enriquecimento Sem Causa 

Exequente: Escola Viva – Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio 

LTDA ME (CNPJ: 57.721.961/0001-02) 

Executado/Depositário: Claudiana Dias de Oliveira (CPF 167.210.927-08) 

Débitos até janeiro/2020 - R$ 397,25 (trezentos e noventa e sete Reais e 

vinte e cinco centavos), conforme fls 59, que serão atualizados pela Tabela 

Prática do TJ/SP 

 

O Dr. PEDRO HENRIQUE BICALHO CARVALHO, M.M. Juiz de Direito do 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE 

IGARAPAVA/SP, FAZ SABER A TODOS QUANTO ESTE EDITAL VIREM 

OU DELE CONHECIMENTO TIVEREM E INTERESSAR POSSAM, inclusive 

o executado Claudiana Dias de Oliveira, 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 13/07/2016 do CNJ, levará a público 

leilão, exclusivamente por MEIO ELETRÔNICO, para venda e arrematação, 

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(S) BEM (NS) – “(uma) 01 Mesa de madeira com tampo de vidro com 06 

(seis) cadeiras de madeira, em bom estado de consevação”, conforme fls 38. 

http://www.cencin.com.br/


Avaliação: R$ 1.000,00 (Hum mil Reais), em agosto/2018, que será 

atualizado de acordo com a Tabela Prática do TJSP. Não há visitação. 

 

DAS DATAS – 1ª PRAÇA terá início dia 06/07/2020 às 14:00h e se 

encerrará no dia 09/07/2020 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 09/07/2020 às 14:00h, encerrando no dia 

31/07/2020 às 14:00h, sendo vendido o bem pelo maior lance ofertado, 

desde que igual ou superior de  70% (setenta 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 acordo, pagamento do débito, remissão ou adjudicação 

após a elaboração do edital do Leilão, a comissão de 5%(cinco por cento) será 

devida ao Leiloeiro  e será paga por aquele que der causa, devendo ser 

apresentada guia comprobatória do referido pagamento, acompanhada de  

petição fazendo menção expressa quanto à remissão ou acordo, sendo vedado 

para tal finalidade o uso do protocolo integrado. Neste caso, deverá o 

executado pagar a importância atualizada da dívida, mais juros, custas, 

honorários advocatícios e a comissão devida a Leiloeira Oficial. – A comissão de 

5% (cinco por cento) da Leiloeira não será devolvida, salvo determinação 

judicial. 

 

DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS – Pessoalmente perante o Ofício onde 

tramita a ação, ou com a Leiloeira pelo tel. (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.   

Igarapava, 05 de maio de 2020. 

 

Eu, ____, diretor/escrivão, conferi e subscrevi. 

 

                                                                                                                           

DR. PEDRO HENRIQUE BICALHO CARVALHO 

Juiz de Direito. 

mailto:cencin@cencin.com.br
http://www.cencin.com.br/

