
1ª Vara Cível da Comarca de Salto – SP 
 

EDITAL DE LEILÃO e de Intimação dos executados MARIA APARECIDA DE 
FÁTIMA e MAURO DE OLIVEIRA SILVA. 
 
O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Judicial da Comarca de Salto - SP, na forma 
da lei, FAZ SABER, aos que o presente edital virem ou dele conhecimento 
tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da 
AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por SENPAR LTDA, contra MARIA 
APARECIDA DE FÁTIMA e MAURO DE OLIVEIRA SILVA - Processo nº 
0005908-37.2008.8.26.0526 e que foi designada a venda do(s) bem(ns) 
descrito(s) abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: 
 
RELAÇÃO DO(S) BEM(NS) 
 
Lote Leilão 01: 
 
Os direitos que os executados possuem sobre o seguinte imóvel: “Um 
lote de terreno sob n° 19, da Quadra 30, nesta cidade, no Loteamento 
Denominado Terras de São Pedro São Paulo, medindo 6,00 metros de 
frente para a Rua Estado de São Paulo, 25,00 metros do lado direito, 
confrontando com o lote 18; 25,00 metros do lado esquerdo confrontando 
com o lote 20; 6,00 de fundo, confrontando com a Chácara Guaraciaba, 
encerrando a área de 150,00 m², matriculado junto ao Registro de Imóveis 
da Comarca de Salto/SP, sob matrícula nº 28.139. 
 
 

Valor da 1ª Praça: R$ 120.479,70 

Valor da 2ª Praça: R$ 72.287,82  

 

 

DO LEILÃO – O leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do 
Portal www.arealeiloes.net . O 1º pregão terá início em 26/08/2014 às 16 horas, 
encerrando em 03 (três) dias úteis a contar desta data. No primeiro pregão, não 
serão aceitos lances inferiores ao valor da avaliação judicial atualizada. 
 
Caso os lances ofertados não atinjam o valor atualizado da avaliação do(s) 
bem(ns) no 1º pregão, a praça irá seguir sem interrupção até às 16 horas do 
dia 23/09/2014. (2º pregão).  
 
No segundo pregão, não serão aceitos lances inferiores a 60% (sessenta por 
cento) do valor da avaliação judicial atualizada. 
 

DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial 
Sr. Washington Luiz Pereira Vizeu, matriculado na Junta Comercial do Estado 
de São Paulo - JUCESP sob o nº 414. 
 

http://www.arealeiloes.net/


DO(S) BEM(S) - O(s) bem(ns) será(ão) vendido(s) no estado em que se 

encontra(m). As fotos e a descrição detalhada do(s) bem(ns) a ser(em) 

apregoado(s) estão disponíveis no Portal www.arealeiloes.net . 

 

DOS DÉBITOS – Será de responsabilidade do arrematante o pagamento de 

todos os débitos relativos ao(s) bem(ns) arrematado(s), ainda que referentes a 

períodos anteriores à data da arrematação. 

 

DA VISITAÇÃO - Constitui ônus dos interessados examinar o(s) bem(ns) a 

ser(em) apregoado(s). As visitas deverão ser agendadas via e-mail 

area@arealeiloes.net. 

 
DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do 
Portal www.arealeiloes.net. 
 
DA COMISSÃO DO LEILOEIRO OFICIAL - O arrematante deverá pagar ao 
Leiloeiro Oficial, a título de comissão, o valor correspondente a 5% do preço de 
arrematação do(s) bem(ns). 
 
A comissão devida não está inclusa no valor do lance e não será devolvida ao 
arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por 
determinação judicial, por razões alheias à vontade do arrematante, deduzidas 
as despesas incorridas. 
 
DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do(s) 
bem arrematado(s), deduzido o valor caução ofertado, se o caso, no prazo de 
até 24 horas após o encerramento da praça ou ciência da liberação do lance 
condicional, através da guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, 
sob pena de se desfazer a arrematação. 
 
DO PAGAMENTO DA COMISSÂO - O pagamento da comissão do Leiloeiro 
Oficial deverá ser realizado em até 24 horas a contar do encerramento da 
praça / ciência da liberação do lance condicional, através de depósito na conta 
corrente bancária nº 61600-3 agência 0067 do banco Itaú em nome de Área 
Deposito e Transporte de Bens Ltda. CNPJ: 73.136.996/0011-02. 
 
Desfeita a arrematação pelo Juiz, por motivos alheios à vontade do 
arrematante, serão restituídos ao mesmo os valores pagos e relativos ao preço 
do(s) bem(ns) arrematado(s) e à comissão do Leiloeiro Oficial, deduzidas as 
despesas incorridas. 
 
DA ADJUDICAÇÃO - A partir da publicação do Edital, na hipótese de 
adjudicação do(s) bem(ns) pelo exequente, este ficará responsável ela 
comissão de 5% devida ao Leiloeiro Oficial. 
 
DO ACORDO - A partir da Publicação do Edital, caso seja celebrado acordo 
entre as partes com suspensão do leilão, fica o(a) executado(a) a obrigado(a) a 
pagar a comissão devida ao Leiloeiro Oficial de 5% (cinco por cento) do valor 
do acordo. 

http://www.arealeiloes.net/
mailto:area@arealeiloes.net
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DOS EMBARGOS À ARREMATAÇÃO - Assinado o Auto, a arrematação é 
considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a serem 
julgados procedentes os Embargos á Arrematação. 
 
A arrematação poderá, no entanto, ser tornada sem efeito nos casos previstos 
no artigo 694, do Código de Processo Civil. 
 
As demais condições obedecerão ao que dispõe o CPC, o Decreto nº 
21.981/32, com as alterações introduzidas pelo Decreto n 22.427-33, que 
regulamenta a profissão de Leiloeiro Oficial, o Provimento CSM n 1.625/09, do 
TJSP e o caput do artigo 335, CP. 
 
Todas as regras e condições do leilão estão disponíveis no Portal 
www.arealeiloes.net. 
 
A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e 
dos respectivos patronos. 
 
 

 
Salto,         de               de 2014. 

 
 
 

Eu, diretor(a)/ escrivão(ã), conferi e subscrevi. 
 
 
 

Juiz de Direito 
 
 
 
 

 

http://www.arealeiloes.net/

