
03ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MATÃO, ESTADO DE SÃO PAULO

EDITAL DE INTIMAÇÃO E AVISO DE LEILÃO PÚBLICO, AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO

CONVERTIDA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo principal nº 1000287-11.2019.8.26.0347

O DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 03ª Vara Cível da Comarca de Matão, Estado de São Paulo, na

forma da Lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e a

quem interessar que perante este Juízo processam-se os autos do processo de nº

1000287-11.2019.8.26.0347, tendo sido designado leilão público eletrônico do bem abaixo

descrito, de acordo com as regras a seguir expostas:

DO LEILÃO: O leilão será realizado em duas praças. A primeira praça terá início no dia

20/07/2021 às 14:00 horas e encerrar-se-á no dia 26/07/2021 às 14h00. Não havendo lance

igual ou superior à importância de avaliação, a segunda praça seguir-se-á sem interrupção,

iniciando-se no dia 26/07/2021, às 14:01 horas e encerrar-se-á no dia 23/08/2021 às 14h00.

DO CONDUTOR DO LEILÃO: O leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do portal

http://www.sumareleiloes.com.br e será conduzido pelo Leiloeiro Oficial CARLOS EDUARDO

SORGI DA COSTA, MATRICULADO na JUCESP sob nº 1039, habilitado pelo Tribunal de Justiça

do Estado de São Paulo – TJ/SP a quem será devida a comissão de 5% (cinco por cento) sobre o

valor do lance vencedor.

DO BEM MÓVEL: LOTE 1 - VEÍCULO MARCA VOLKSWAGEN - MODELO GOL TREND G4 1.0 8V

FLEX 4P - COR PRETA - ANO 2009/2009 - PLACA HGL1173 - CHASSI 9BWAA05U39T220327 -

RENAVAM 129224537, CONSTA BLOQUEIO RENAJUD, CONSTA NO SITE DO DETRAN/SP

RESTRIÇÃO FINANCEIRA: BANCO BRADESCO SA (21/02/2021). AVALIAÇÃO R$ 15.980,00

(QUINZE MIL, NOVECENTOS E OITENTA REAIS);

DA VISITAÇÃO: Bem em posse da proprietária, fiel depositária, Nayara Uliana Cavaletto, na Rua

Armando Fechio, 1479, Jardim Aeroporto, Matão-SP - CEP 15991-248. Constitui ônus dos

interessados em participar do leilão deverá examinar o bem a ser apregoado antes da

arrematação no endereço indicado no edital.

DO VALOR MÍNIMO DA VENDA: No primeiro leilão, o valor mínimo para a venda do bem

apregoado será o valor da avaliação acima descrito. No segundo leilão, o valor mínimo para a

venda corresponderá a 60% (cinquenta por cento) do valor de avaliação, sendo que o lance
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e/ou proposta ofertado será submetido à aprovação e homologação do Juízo da 03ª Vara

Cível da Comarca de Matão, Estado de São Paulo.

Os interessados deverão realizar a visita aos bens para verificar a situação real e estado de

conservação, isentando o leiloeiro e o juízo de qualquer responsabilidade e divergência. VENDA

EM CONDIÇÃO “AD CORPUS”. A visita deverá ser agendada através do escritório do leiloeiro no

site www.sumareleiloes.com.br. Dúvidas sobre a visitação deverão ser encaminhadas no e-mail

visitas@sumareleiloes.com.br.

DOS ÔNUS: Eventuais débitos incidentes sobre o bem, seguirão as disposições previstas no

artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional – “CTN” e o Art. 141, lei

11.101/2005 parágrafo II: “O objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá

sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, as

derivadas da legislação do trabalho e as decorrentes de acidentes de trabalho”. Sendo que as

despesas e tributos que incidirem após a arrematação correrão por conta exclusiva do

arrematante.

FORMAS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Será sempre considerado vencedor o maior lance

ofertado, observado o lance mínimo à vista. O arrematante, no ato da arrematação, deverá

efetuar, diretamente ao leiloeiro ou mediante guia judicial, o pagamento da integralidade do

valor do lance, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

A COMISSÃO do leiloeiro oficial estipulada em 5% (cinco por cento) deverá ser paga sobre o

valor total da arrematação, em qualquer uma das opções, em até 24 (Vinte e quatro) horas

diretamente ao leiloeiro oficial através de depósito bancário. Orientações para participar do

leilão constam no site: http://www.sumareleiloes.com.br/

DOS LANCES: Os lances deverão ser ofertados pela rede INTERNET, através do portal

http://www.sumareleiloes.com.br/.

CONDIÇÕES GERAIS: Restrições, bloqueios renajud e averbações serão baixadas em

momento posterior ao leilão, somente com a expedição de ofício pelo juízo responsável pelo

leilão. O bem será entregue nas condições em que se encontra, inexistindo qualquer espécie

de garantia. A venda dos bens imóveis será sempre considerada ad corpus, sendo que

eventuais medidas constantes neste edital serão meramente enunciativas. Em caso de

arrematação de bem móvel, fica ao encargo do arrematante a retirada e transporte do(s)

bem(ns) do local onde o mesmo se encontra. Em caso de arrematação ou adjudicação de bem

imóvel, caberá ao arrematante tomar as providências e arcar com os custos da desocupação

do(s) bem(ns), caso o mesmo esteja ocupado. Caberá ao arrematante arcar com todos os
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custos para eventual regularização do(s) bem(ns) arrematado. Caberá ao arrematante arcar

com todos os custos da arrematação, inclusive para a expedição da respectiva carta de

arrematação, se houver. Caberá ao arrematante tomar todas as providências e arcar com todos

os custos para a transferência do(s) bem(ns) junto aos órgãos competentes. Caberá ao

arrematante arcar com todos os tributos eventualmente incidentes sobre a arrematação e

transferência do(s) bem(ns), inclusive, mas não somente, ICMS, ITBI, IRPF ou IRPJ, taxas de

transferência, dentre outros. Art. 889, parágrafo único do Código de Processo Civil.

DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Cartório da 03ª Vara Cível da

Comarca de Matão, Estado de São Paulo, no escritório do leiloeiro localizado à Estrada

Municipal Teodor Condiev, 970, 10° andar município de Sumaré, Estado de São Paulo, telefone

(19) 3803-9000, e-mail: sac@sumareleiloes.com.br. E para que produza seus regulares efeitos

de direito, valerá o presente como EDITAL DE INTIMAÇÃO DE HASTA PÚBLICA. É expedido o

presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais.

          Juiz de Direito da 03ª Vara Cível da Comarca de Matão, Estado de São Paulo
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