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CERTIDÃO

Processo Digital n°: 1001214-03.2019.8.26.0597
Classe - Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Despesas Condominiais
Exequente: Condomínio Residencial Santa Marta
Executado: Ana Lucia Pompolo da Cruz
Situação do Mandado Cumprido - Ato positivo
Oficial de Justiça Ícaro Taveira Neves (22500)

CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO

CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº
597.2020/007169-7 estabeleci contato com o corretor de imóveis LUCAS
VALLARIN, da Imobiliária Galvão Gimenez, situada nesta cidade, na Rua
Aprígio de Araújo, nº 1306, Centro, Sertãozinho – SP, ocasião em que
PROCEDI A AVALIAÇÃO do imóvel indicado. Segundo relato de
LUCAS, imóveis semelhantes ao indicado, têm sido vendidos, em média,
pelo valor de R$ 90.000,00 (Noventa Mil Reais). Certifico mais, que no
dia 06 de outubro de 2020, dirigi-me ao(s) endereço(s) indicado(s), onde
INTIMEI e ADVERTI o(a) Sr(a). ANA LÚCIA POMPOLO DA
CRUZ, da respectiva avaliação. Certifico finalmente que o(a) executado(a)
RECEBEU as cópias e ASSINOU o anverso do respectivo mandado.

O referido é verdade e dou fé.

Sertaozinho, 08 de outubro de 2020.

Número de Cotas: 01 – Sertãozinho.

G.R.D.: (10971) _________= R$ 082,83
Diligências _____________= R$ 082,83
Saldo__________________= R$ 000,00
( ) à depositar ( ) à disposição
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DECISÃO

Processo Digital nº: 1001214-03.2019.8.26.0597
Classe - Assunto Execução de Título Extrajudicial - Despesas Condominiais
Exequente: Condomínio Residencial Santa Marta
Executado: Ana Lucia Pompolo da Cruz

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Nemércio Rodrigues Marques

Vistos.

1. Cumpra-se o V. Acórdão.

2. Defiro o pedido de alienação em leilão judicial eletrônico, disciplinado pelo

Provimento CSM Nº 1625/2009, tal como determinado pelo art. 882, §1º, do CPC.

3. Cumprindo o determinado por aquele E. Tribunal, a alienação obedecerá às

regras do Provimento citado, com 1ª Praça no 1º dia útil subsequente ao da publicação do Edital.

Não havendo lance superior à importância da avaliação, nos 3 dias seguintes seguir-se-á sem

interrupção o segundo pregão, que se estenderá por, no mínimo, 20 dias. No segundo pregão não

serão admitidos lances inferiores a 60% do valor da avaliação.

4. O Leilão será realizado exclusivamente por MEIO ELETRÔNICO através do

portal http://www.canaljudicial.com.br/lut. Os lances serão promovidos e captados por aquele

portal, ainda que abaixo do valor de avaliação. Nessa hipótese, porém, o valor deverá ser

referendado por este juízo. A hasta será presidida por leiloeiro autorizado, habilitado e

credenciado na JUCESP.

5. Os interessados deverão cadastrar-se previamente no portal para que participem

da hasta, fornecendo todas as informações solicitadas e requeridas pelo provimento.

6. Pela imprensa, serão as partes intimadas das datas, locais e forma de realização

do leilão do bem penhorado.

7. Nos termos do art. 884, I, CPC, incumbe ao leiloeiro providenciar a publicação

dos editais legais, que deverá ocorrer pelo menos 5 (cinco) dias antes da data marcada para o

leilão (art. 887, § 1º, CPC).

8. Fica decidido que o arrematante arcará com os eventuais débitos pendentes que
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recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o art. 130,

parágrafo único do CTN, além da comissão do leiloeiro, esta fixada em 5% sobre o valor do lance

vencedor.

9. Nos termos do Comunicado Conjunto nº 690/2017, providencie a serventia o

Cadastramento da Gestora Judicial Lut Leilões no Portal de Peritos, Leiloeiros e Demais

Auxiliares Não Funcionários da Justiça. Incluída a informação sobre a nomeação no Portal, será

encaminhado automaticamente e-mail ao Leiloeiro para cientificação, com a indicação da

Unidade Judicial, nº do processo, nome do Juiz e a senha de acesso ao processo (esta última

apenas na hipótese de tramitação digital), dispensado o encaminhamento do e-mail de intimação

pela Unidade Judicial previsto no art. 9º do Provimento CSM nº 2.306/2015.

10. Intimada da nomeação, deverá a Gestora Judicial providenciar o cadastro e

agendamento pela internet dos interessados em vistoriar o bem penhorado, cabendo aos

responsáveis pela guarda facultar o ingresso dos pretendentes, designando-se datas para as visitas,

além de providenciar a extração de cópia dos autos e de fotografias do bem.

11. Autorizo os funcionários da Gestora Judicial Lut, devidamente identificados,

obter material fotográfico para inseri-lo no portal do Gestor http://www.canaljudicial.com.br/lut,

a fim de que os licitantes tenham pleno conhecimento das características do bem, que serão

vendidos no estado em que se encontrem.

Intime-se.

Sertaozinho, 04 de março de 2021.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO ÀMARGEM DIREITA


