
 
 
 
 
 

  
1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUAÍRA – ESTADO DE SÃO PAULO 

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                             
EDITAL DE PRAÇA ÚNICA de bem(ns) móvel e para intimação do(s) executado(s) L. APARECIDA              
EVARINI ME e demais interessados, expedido nos autos do incidente de CUMPRIMENTO DE             
SENTENÇA dos autos da AÇÃO MONITÓRIA, proposta pelo exequente do processo. 
 
O Exmo. Sr. Dr. Juíz de Direito Anderson Valente, da 1ª Vara Cível da Comarca de Guaíra/SP, na                  
forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, e                
interessar possa, que por este Juízo, processam-se os autos do incidente de CUMPRIMENTO             
DE SENTENÇA dos autos da AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por Fabio Tosta em face de L.               
Aparecida Evarini ME, processo nº 0001890-67.2016.8.26.0210 (0003802-36.2015.8.26.0210)       
que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com a regras a seguir expostas: 
 
DA PRAÇA: A Hasta Pública será realizada em praça única, com início em 06/06/2019 às 10:00                
horas e se encerrará no dia 03/07/2019, às 10:00 horas (horário de Brasília). 
 
DO CONDUTOR DA PRAÇA: A praça será realizada por MEIO ELETRÔNICO, através do portal              
http://www.sumareleiloes.com.br/, e será conduzida pelo Leiloeiro Oficial EDIRLEI        
FERNANDES, matriculado na JUCESP sob nº 718, devidamente habilitado pelo Tribunal de            
Justiça do Estado de São Paulo – TJ/SP. 
 
DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM: Na praça única, o valor mínimo para a venda do bem                  
apregoado será de R$ 2.507,00 (Dois mil, quinhentos e sete reais) correspondente a 50% do               
valor de avaliação judicial. Caso o maior lance ofertado seja inferior ao mínimo previsto, o               
mesmo será submetido à apreciação do MM. Juízo. 
 
FORMAS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Será sempre considerado vencedor o maior lance            
ofertado, observado o lance mínimo, independente da forma ou condição de pagamento que o              
arrematante venha a optar. O pagamento deverá ser à vista no valor do lance, sendo que o                  
arrematante, no ato da arrematação, deverá efetuar, diretamente ao leiloeiro ou mediante            
guia judicial, o pagamento da integralidade do valor do lance. Caso não haja pagamento no               
prazo estipulado, o juiz poderá aprovar a venda do bem para o segundo colocado, pelo último                
lance por ele ofertado. É de responsabilidade do Arrematante a impressão e confecção das              
guias judiciais referente aos pagamentos parcelados. 
 
DA COMISSÃO: Em caso de arrematação, acordo, remissão ou adjudicação será devida            
comissão no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação.  
 
DOS LANCES: Os lances deverão ser ofertados pela rede INTERNET, através do portal             
http://www.sumareleiloes.com.br/. 
 
CONDIÇÕES GERAIS: O bem será entregue nas condições em que se encontra, inexistindo             
qualquer espécie de garantia. 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. Caberá               
ao arrematante arcar com todos os custos da arrematação, inclusive para a expedição da              
respectiva carta de arrematação, se houver.  
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Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no portal          
http://www.sumareleiloes.com.br/. A alienação obedecerá ao disposto na legislação aplicável,         
no Provimento CSM nº 1.625/09 do TJ/SP e o “caput” do art. 335 do Código Penal. A                 
publicação deste Edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e dos respectivos            
patronos. 
 
DA RELAÇÃO DOS BENS: Lote agrupado contendo 460 (quatrocentos e sessenta) novelos de              
linha crochê de algodão - 1000 mts, tipo 151 da marca Cléa em cores variadas, disponível no                 
endereço Rua Dezesseis, no 567 – Bairro Centro, Guaíra/SP. Os bens serão vendidos no estado               
de conservação em que se encontram,sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar            
suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. 
 
Nos termos do artigo 889, I, do CPC, caso o(s) executado(s), cônjuges e terceiros interessados               
não sejam encontrados, intimados ou cientificados por qualquer razão das datas das praças,             
valerá o presente como EDITAL DE INTIMAÇÃO DE HASTA PÚBLICA. E, para que produza seus               
fins efeitos de direito, será o presente edital, por extrato, afixado no átrio do fórum no local de                  
costume. VALOR DE AVALIAÇÃO: Bens avaliados em R$ 5.014,00 ( Cinco mil e quatorze reais).               
Nada mais. 

 
 
 

________________________________ 
         Juíz de Direito 
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