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IMAÇÃO DOS REQUERIDOS 
 

EDITAL DE HASTAS PÚBLICAS DE BEM IMÓVEL PARA CONHECIMENTO DE INTERESSADOS E 

INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS 

 

Processo nº 1002972-02.2016.8.26.0539 - Execução de Titulo Extrajudicial – Contratos Bancários. 

Exequente: Banco do Brasil S/A (CNPJ 00.000.000/0001-91);  

Executado: Criações Mauber Industria e Comércio de Calçados LTDA (CNPJ 48.364.806/0001-95), 

Coexecutados: Marilda Elizete Consorte de Campos (CPF 089.728.928-58) e Jose Roberto Alves 

de Campos (CPF 824.470.208-72); 

Interessados: Caixa Econômica Federal (CNPJ 00.360.305/0001-04) e Fazenda Pública Nacional. 

 

O Dr. MARCELO SOARES MENDES, M.M. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Santa 

Cruz do Rio Pardo – SP, FAZ SABER A TODOS QUANTO ESTE EDITAL VIREM OU DELE 

CONHECIMENTO TIVER E INTERESSAR POSSAM, inclusive o executado Criações Mauber 

Industria e Comércio de Calçados LTDA e outros, e demais interessados, 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, sendo presidido pela leiloeira oficial Sra. MARINA 

AMADO CENCIN, JUCESP nº 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 – “Um terreno sem benfeitorias constante do lote nº5, quadra 11, localizado no 

Município/Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, ao lado ímpar da R. Jacinto Pedro de Oliveira e 

distante 40,00m da R. José Rocha Silos, Vila Sidéria, medindo 10m de frente e de fundos e 38,50 

m da frente aos fundos de ambos os lados, confrontando de frente com  referida rua de um lado 

com o lote nº6 e de outro com o lote nº 04 e nos fundos com o lote nº 18”conforme 

matricula no CRI local n°1.872. Avaliação em 11/2019: R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil 

Reais), conforme, fls.187 dos autos, valor este que será atualizado pela Tabela do TJ/SP na data 

do leilão.  Depositário: Jose Roberto Alves de Campos. Nos autos não constam incidentes que 

foram apensados, entranhados e unificados. 

                   

DAS DATAS – 1ª PRAÇA terá início dia 01/09/2020 às 13:00h e se encerrará no dia 04/09/2020 

às 13:00h. Não havendo lanço igual ou superior a importância da avaliação, seguir-se-á sem 

interrupção a 2ª PRAÇA, que terá início no dia 04/09/2020 às 13:01h, encerrando no dia 

24/09/2020 às 13:00h, sendo vendido o bem pelo maior lance ofertado, desde que igual ou 
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superior de 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação 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. Eventuais débitos de condomínio pendentes e não pagos por meio desta ação 

judicial deverão ser suportados pelo arrematante. A imissão da posse só de dará com a 

satisfação total do pagamento. 

DÉBITOS DA AÇÃO até maio/2019: R$ 328.344,86 (trezentos e vinte e oito mil trezentos e 

quarenta e quatro Reais e oitenta e seis centavos), valor a ser atualizado pela Tabela Prática do 

TJSP na data do Leilão.  

DA VISITAÇÃO – As visitas deverão ser agendadas, após cadastramento e aprovação no portal 

www.cencin.com.br, pelo e-mail cencin@cencin.com.br ou telefone (11) 99162-7740. 

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% da Leiloeira deverá ser depositada em conta corrente a ser informado por e-mail, 

em até 24 horas após o encerramento da praça e não está inclusa no valor do lance. 

PARCELAMENTO: Em caso de imóveis e veículos, o pagamento poderá ser parcelado, conforme 

art. 895 do CPC. O arrematante deverá pagar 25% do valor do lance à vista e o restante 

parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as prestações mensais e sucessivas, no valor mínimo 

de R$ 1.000,00 cada. Ao valor de cada parcela, será acrescido o índice de correção monetária 

da poupança, garantida a integralização do lance por hipoteca judicial sobre o próprio bem, no 

caso de imóveis, ou mediante apresentação de caução idônea no caso de veículos (exemplo de 

caução idônea: seguro garantia, fiança bancária, imóvel em nome do arrematante ou de 

terceiro, com valor declarado igual ou superior a 03 (três) vezes o valor da arrematação), 

caução está condicionada à aceitação pelo juízo. Não sendo aceita a caução idônea pelo juiz, o 

arrematante poderá efetuar o pagamento da arrematação à vista, ou manter o pedido de 

parcelamento, porém terá a posse do bem postergada para após a quitação do lance ofertado. 

No caso de atraso de qualquer das prestações, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre a 

soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, autorizando o exequente a pedir a 
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resolução  da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, 

devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos do processo em que se deu a 

arrematação. Em qualquer caso, será imposta a perda da caução em favor do exequente, 

voltando os bens a novo leilão, do qual não serão admitidos a participar o arrematante e o 

fiador remissos. (art. 895 do NCPC) – “O interessado em adquirir o bem em prestações poderá 

apresentar PROPOSTA POR ESCRITO, ao Leiloeiro, que encaminhará para apreciação do Juiz: (I) 

até o início da primeira etapa, por valor não inferior ao da avaliação atualizada; (II) até o início 

da segunda etapa, por valor não inferior a 60% do valor da avaliação atualizada, ou 80% do 

valor atualizado da avaliação, caso se trate de imóvel de incapaz.” REMIÇÃO DA EXECUÇÃO: 

O(a)(s) executado(a)(s) pode(m), antes de alienados os bens, pagar(em) o remir a execução, 

pagando ou consignando a importância atualizada da dívida, acrescida de juros, custas e 

honorários advocatícios (art. 826 do CPC). No caso de leilão de bem hipotecado, o executado 

poderá remi-lo até a assinatura do auto de arrematação, oferecendo preço igual ao do maior 

lance oferecido (art. 902 do CPC). 

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 pelo 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 supre eventual insucesso nas notificações e/ou 

intimações pessoais dos respectivos patronos, requeridos e demais interessados, ficando 

INTIMADOS, caso não sejam localizados. Será o presente edital, por extrato, afixado e 

publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Santa Cruz do Rio 

Pardo, aos 23 de julho de 2020. 

 

 

DR. MARCELO SOARES MENDES  

Juiz de Direito 
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