
 
                                 PODER JUDICIÁRIO DE SÃO PAULO                                   
                     2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PIRACICABA |SP  
            Rua Bernardino de Campos 55 – Piracicaba | SP – 13417-100 
                             (19) 3433-1769 – piracicaba5cv@tjsp.jus.br 

 

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

INTIMAÇÃO DOS REQUERIDOS 

 

Processo nº 0014890-56.2017.8.26.0451– Cumprimento de Sentença – Compra e Venda 

Exequente: Peres & Peres Empreendimentos Imobiliários LTDA (CNPJ 04.514.503/0001-36) 

Executado/Depositário: Eduardo Martins (CPF: 298.055.738-26)  

Débitos da ação até janeiro/2020 - R$ 107.236.62 (Cento e sete mil duzentos e trinta e seis 

mil Reais e sessenta e dois centavos), conforme fls. 205 a 206 dos autos. 

 

O Dr. MARCOS DOUGLAS VELOSO BALBINO DA SILVA, M.Mo. Juiz de Direito da 2ª Vara  Cível 

da Comarca de Piracicaba|SP, FAZ SABER A TODOS QUANTO ESTE EDITAL VIREM OU DELE 

CONHECIMENTO TIVEREM E INTERESSAR POSSAM, inclusive o executado Eduardo Martins, 

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 – Direitos sobre o contrato de compra e venda do imóvel Objeto da Matrícula nº 

81.386 no 1º Cartório de Registro de Imóveis de Piracicaba/SP: “LOTE 16 – QUADRA C, do 

loteamento denominado Jardim Pacaembu, situado à Rua Antonio Gil Pereira, 62, no bairro 

de Santa Terezinha, desta cidade e comarca, cuja descrição inicia-se com 7,00m de frente para 

a rua 04; nos fundos 7,00m onde confronta com parte dos lotes 03 e 02; do lado direito, de 

quem da rua olha o lote, 25m onde confronta com o lote 15; do lado esquerdo 25,00m onde 

confronta com o lote 17. Fechando uma área de 175,00m², localizado a uma distância de 

12,91m do início da curvatura na confluência da Rua 04 com a Rua 01 na quadra completada 

pela Rua 05 e Rua 02.” 

“ Imóvel em tela, constatou-se que o mesmo é de característica residencial contendo: 2 

quartos, sendo 1 do tipo suíte, 1 banheiro social, sala e cozinha; possui forro em laje revestida 

em gesso e com molduras laterais, garagem coberta para 01 veículo, telhado com telhas 

cerâmicas, fechamento frontal com portão basculante em ferro e porta para acesso lateral, as 

esquadrias externas em alumínio, portas internas de madeira, piso cerâmico, pintura em 

látex, instalações elétricas e hidráulicas embutidas; Possui ainda uma edícula com 1 

dormitório, 1 banheiro, sala e copa; totalizando uma área de aproximadamente 130,00 m².” 

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


Cadastro no Município de Piracicaba/SP (Certidão de Valor Venal nº 92379/2010): Setor 47, 

Quadra 0393, Lote 0182, CPD 1549270”, conforme fls. 139/158 dos autos. 

AVALIAÇÃO: R$ 330.961,16 (Trezentos e trinta mil, novecentos e sessenta e um Reais e 

dezesseis centavos) em agosto /2019, valor a ser atualizado até a data da alienação conforme 

Tabela Prática do TJSP.  

Nos autos não constam incidentes que foram apensados, entranhados e unificados. 

  

DAS DATAS – 1ª PRAÇA terá início dia 13/07/2020 às 13:00h e se encerrará no dia 

16/07/2020 às 13:00h. Não havendo lance igual ou superior a importância da avaliação, 

seguir-se-á sem interrupção a 2ª PRAÇA, que terá início no dia 16/07/2020 às 13:00h, 

encerrando no dia 10/08/2020 às 13:00h, sendo vendido o bem pelo maior lance ofertado, 

desde que igual ou superior de 60% (sessenta 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. 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. 

 

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 informada por e-

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

PARCELAMENTO: (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) 

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


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.”  

 

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

DO LEILÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO EDITAL – Caso haja acordo, pagamento do debito, 

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. Se o Executado pagar a 

dívida antes de adjudicado ou alienado o bem, na forma do artigo 826, do Código de Processo 

Civil, ou celebrar acordo deverá apresentar até a hora e data designadas para o leilão, 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 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. 

 

Piracicaba, 14 de maio de 2020.  

 

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

 

 

Dr. MARCOS DOUGLAS VELOSO BALBINO DA SILVA  

Juiz de Direito 

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

