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01ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE SANTOS-SP 

 

 
EDITAL DE HASTA PÚBLICA do bem abaixo descrito, conhecimento de eventuais interessados na lide e de intimação do 
executado I Blanco Marketing Ltda  (CNPJ/MF 05.213.198/0001-05): 
  
O MM. Juiz de Direito Luiz Francisco Tromboni, da 01ª Vara do Juizado Especial Cível do Foro da Comarca de Santos/SP, 
na forma da lei, FAZ SAB, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que, por este 
Juízo, processam-se os autos  - Processo nº 0026169-41.2010.8.26.0562 que foi designada a venda do bem descrito 
abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: 
 

A 1ª praça terá início em 03 de abril de 2017, às 12h30min. Não havendo lance igual ou superior à avaliação nos 3 (três) 

dias subseqüentes ao início da 1ª praça, a 2ª praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 06 de abril de 2017, às 

12h30min e se encerrará em 26 de abril de 2016, às 12h30min. O valor mínimo para venda em 2ª Praça corresponderá a 

70% (setenta por cento) do valor da avaliação. 
 

A Praça será conduzida pela Gestora Judicial LUT - Intermediação de Ativos e Gestão Judicial Ltda e pelo Leiloeiro Oficial 

Cezar Augusto Badolato Silva, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP, sob o n° 602.  
 
Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal www.lut.com.br.  
 
O arrematante deverá pagar à Gestora Judicial LUT, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) 
sobre o preço de arrematação do bem. Tal valor será devido à Gestora Judicial LUT pelo arrematante ainda que haja a 
desistência da arrematação, assim como será devido pelo exequente nos casos de adjudicação do bem e pelo executado 
nos casos de acordo e remição, conforme Condições de Venda e Pagamento do leilão. 
 
Correrão por conta exclusiva do arrematante as despesas gerais relativas à desmontagem, transporte e transferência 

patrimonial dos bens arrematados. 

 
RELAÇÃO DOS BENS 

 
Bem:Lote 1) Um aparelho de Ar condicionado, marca Elgin, usado, pequeno. Lote 2) Um conjunto de duas cadeiras, em 
couro e metal, cores laranja e preto, com uma pequena mesa no centro. Lote 3) Um pequeno sofá, preto, em couro, com 
pés de metal. Lote 4) Uma impressora HP Deskjet, modelo f380 “all in one”. Lote 5) Um microcomputador com CPU, 
teclado, mouse e monitor.Lote 6) Um notebook, marca DELL e um teclado para computador marca Microsoft. Lote 7) Uma 
cadeira giratória, laranja e preta, com encosto e apoio para os braços. Lote 8) Uma cadeira giratória com encosto e apoio 
para os braços. Lote 9) Um microcomputador com CPU, teclado, mouse e monitor. Lote 10) Uma impressora, marca HP, 
modelo Advantage 1516. Lote 11) Um armário alto, com duas portas, cinza, para escritório. Lote 12) Uma mesa de 
escritório, com estrutura de metal e madeira. Lote 13) Uma cadeira giratória cor laranja . Lote 14) Uma mesa de escritório, 
em madeira e metal com três gavetas, tampo de madeira e cobertura de vidro. Lote 15) Duas cadeiras giratórias, cor 
laranja e preto. Lote 16) Um pequeno armário de escritório com uma porta e duas gavetas em madeira. Lote 17) Uma 
cadeira giratória cor laranja e preto. Lote 18) Um aparelho de ar condicionado marca Gree, tipo Split, com o respectivo 
motor. Lote 19) Um armário de madeira tamanho médio com duas portas. Lote 20) Uma mesa de escritório, em madeira 
e metal, com tampo de madeira e cobertura de vidro. Lote 21) Uma cadeira giratória, em couro cor de laranja e preta com 
apoio para os braços. Lote 22) Uma impressora, marca HP modelo PSC 1510 “all in one”. Lote 23) Uma mesa de reuniões 
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em madeira e tampa de vidro, um conjunto de oito cadeiras giratórias, laranja e preto, todas com apoio para os braços, 
sete cadeiras com forro de tecido. Lote 24) Um conjunto de armários composto por dois armários de escritório tamanho 
médio, com duas portas em madeira cor clara, um armário semelhante cor escura e um armário pequeno com duas portas 
cor clara. Lote 25) Um microcomputador com CPU, teclado, mouse e monitor marca AOC. Lote 26) Um conjunto de 
lâmpadas e spots (três) de luz para criações fotográficas, com fundo branco. Lote 27) Um aparelho de ar condicionado, 
marca Gree, tipo Split. Lote 28) Uma mesa branca de escritório, uma cadeira giratória de escritório cor laranja e preto com 
encosto para os braços. Lote 29) Um armário pequeno com duas portas cor clara. Lote 30) Duas impressoras Xerox, 
Multifuncional.  Localização do bem: Av. Ana Costa, 296 cj 74, Vila Matias, Santos. Valor da causa: R$ 30.958,03 em 
outubro de 2015. OBS: Compete apenas ao interessado no(s) bem(ns) eventual pesquisa de débito junto aos diversos 
Órgãos. Não consta dos autos a existência de causas ou recursos pendentes de julgamento sobre o bem a ser arrematado. 
Nada mais.” 
 
 

Eu,                                                                                                   escrivã (o) subscrevi. 

 

 

_________________________________ 

Luiz Francisco Tromboni  

Juíz de Direito 


