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3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SOROCABA  – ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 

EDITAL DE PRIMEIRA E SEGUNDA PRAÇA de bem móvel e para intimação do executado 

GEANETE ALMEIDA RODRIGUES e demais interessados, expedido nos autos da AÇÃO DE 

CUMPRIMENTO DE SETENÇA – CHEQUE , ora em fase de execução, proposta pela Exequente 

do processo. 

 

O Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da  3ª Vara Cível da Comarca de SOROCABA/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 da AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – 

CHEQUE  ajuizada por Marcelo Alexandre Mendes Oliveira  em face de GEANETE ALMEIDA 

RODRIGUES , processo nº  0018136-92.2017.8.26.0602 que foi designada a venda do bem 

descrito abaixo, de acordo com a regras a seguir expostas: 

  

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

12/11/2019 às 11:00 horas. Não havendo lance igual ou superior à importância de avaliação 

nos 3 (três) dias subsequentes ao início da primeira praça, a segunda praça seguir-se-á sem 

interrupção, iniciando-se dia 15/11/2019, às 11:00 horas e se encerrará no dia 12/12/2019, às 

15:00 horas (horário de Brasília). 

  

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

portal http://www.liderleiloes.com.br/ e será conduzido pela Leiloeira Oficial TATIANA PAULA 

ZANI DE SOUSA , MATRICULADA na JUCESP sob nº 723, devidamente habilitado pelo Tribunal 

de Justiça do Estado de São Paulo – TJ/SP. 

 

 DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO(S) BEM(NS): No primeiro leilão, o valor mínimo para a 

venda do(s) bem(ns) apregoado será o valor de avaliação judicial de fls. 134 dos autos, 

ocorrida em FEVEREIRO de 2019, no valor de R$ 26.000,00 ( vinte e seis mil reais ), que 

deverão ser atualizados até a data do leilão, conforme sistema para cálculo de Atualização 

Monetária dos Débitos Judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.  No segundo 

leilão, o valor mínimo para a venda corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor de 

avaliação judicial, nos termos do artigo 13 do Provimento CSM 1625/2009. 

  

FORMAS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O arrematante deverá efetuar o pagamento integral 

do lance, no prazo de até 24h (vinte e horas) a contar do encerramento do leilão, através de 

guia de depósito judicial do Banco Brasil,obtida no sítio eletrônico www.tjsp.jus.br. 

  

DA COMISSÃO: Em caso de arrematação, adjudicação, remição e acordo serão de 5% (cinco 

por cento) sobre o preço da arrematação do bem a ser pago através de boleto bancário 

enviado pela equipe da leiloeira. 
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DOS LANCES: Os lances deverão ser ofertados pela rede INTERNET, através do 

portal http://www.liderleiloes.com.br/. 

  

DA RESPONSABILIDADE DO ARREMATANTE: O bem será vendido no estado em que se 

encontra e declara que tem pleno conhecimento de suas condições, nada tendo a reclamar 

quanto a eventual vício, ainda que oculto, ou defeito decorrente de uso, a qualquer título e a 

qualquer tempo, assumindo a responsabilidade pela eventual regularização que se fizer 

necessária. 

  

DÍVIDAS E ÔNUS: Caberá ao interessado em participar e arrematar o(s) lote(s) a pesquisa para 

constatar eventuais débitos sobre o veículo, tais como: IPVA, multas, vistorias, taxas, 

licenciamentos e outros necessários a regularização e transferência. Correrão por conta do 

arrematante as despesas e custos relativos à: retirada, remoção, transporte, transferência de 

propriedade, regularização de número e cadastro de chassi e motor, quando necessário. Á 

retirada do(s) veículo(s), será somente após homologação do leilão e expedição da carta de 

arrematação e/ou alvará de entrega e/ou ofício de entrega e liberação. O arrematante deverá 

primeiramente retirar à “autorização” no cartório de ofício da respectiva vara que levou o bem 

a leilão. As demais condições obedecerão ao que dispõe o Código de Processo Civil, o 

Provimento CSM nº 1.625, de 09 de fevereiro de 2.009. 

  

CONDIÇÕES GERAIS: O(s) veículo(s) serão leiloados e entregues nas condições em que se 

encontram, inexistindo qualquer espécie de garantia de funcionamento ou existência total ou 

parcial. Será de responsabilidade e encargo do arrematante a retirada e transporte do(s) 

veículo(s). Será de responsabilidade e encargo os custos para eventual regularização, inclusive 

divergências e problemas com a gravação dos números de chassi, motor, cabines, plaquetas e 

outras identificações do(s) veículo(s). Será de responsabilidade e encargo do arrematação, 

todas as taxas e movimentações necessárias para a transferência e expedição da carta de 

arrematação. Será responsabilidade do arrematante solicitar no processo e nos órgãos de 

trânsito a baixa de eventuais bloqueios, averbações, arrolamentos, sejam judiciais e ou 

administrativos que estejam no cadastro do veículo. Art. 889, parágrafo único do Código de 

Processo Civil. Ficam, desde já, intimadas as partes, os co-proprietários, os interessados e, 

principalmente, os executados, credores hipotecários ou credores fiduciários, bem como os 

respectivos cônjuges, se casados forem. 

  

Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no 

portal http://www.liderleiloes.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: Conforme fls. 130 dos autos, os direitos do devedor fiduciante sobre 

o veículo  I FORD FUSION /modelo 2007/2008 – Placas EDS0242  SOROCABA /SP , Chassi 
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3FAHP08Z58R182569  - RENAVAM 00962028231 . Conforme decisão de fls. 134, fica nomeado 

como Depositário GEANETE ALMEIDA RODRIGUES . O veículo foi encontrado na Rua Edison 

Cavalheiro ,nº 475 – Vivendas do Lago – Sorocaba /SP  . AVALIAÇÃO: R$ 26.000,00 (vinte e seis 

mil reais), valores que serão corrigidos até a data do leilão pelo SISTEMA PARA CÁLCULO DE 

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

SÃO PAULO. Nada mais. 

  

  

  

  

  

            MARCIO FERRAZ NUNES    

Juiz de Direito 

3° Vara Cível da Comarca de Sorocaba/SP 

 

 

 

 

 

TATIANA PAULA  ZANI DE SOUSA 

LEILOEIRA OFICIAL – JUCESP Nº 723 


