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EDITAL DE LEILÃO ELETRÔNICO  

PROCESSO 1001300-92.2015.8.26.0506 

9ª VARA CÍVEL DE RIBEIRÃO PRETO/SP 

 
EDITAL DE 1ª e 2ª Hasta Pública e de intimação do EXECUTADO POSTO JARDIM 
AMÉRICA LTDA CNPJ sob o nº 12.279.567/0001-28, sediada na Avenida Cleanto 
Vieira Gonçalves, 852, Presidente Rooselvelt, CEP 38.401-223; CLAUDIOMAR 
DELFINO DO CARMO CPF 320.461.466-20 e JOANA DARC RODRIGUES DO 
CARMO CPF 563.229.096-49, residentes e domiciliados na Rua Ettore Massini nº 
44, Bairro Jardim América, todos em Uberlândia/MG. 
 
O DR. ALEX RICARDO DOS SANTOS TAVARES, MM.  Juiz de Direito da 9ª Vara de 
Ribeirão Preto/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 de Execução de Título Extrajudicial - Duplicata, ajuizada por IPIRANGA 
PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A contra POSTO JARDIM AMÉRICA LTDA E 
OUTROS - PROCESSO Nº 1001300-92.2015.8.26.0506, e que foi designada venda do 
bem abaixo descrito, de acordo com as regras expostas a seguir: O bem será vendido 
em caráter “ad corpus”, ou seja, no estado em que se encontra.  
 
DO LEILÃO – O leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal 
www.3torresleiloes.com.br. Serão aceitos os lanços para o primeiro leilão a partir da 
publicação deste edital, até o dia 06 DE OUTUBRO DE 2021, às 13:00 horas, em que 
fica designado o encerramento do primeiro leilão, entregando-o a quem mais der valor 
igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado o segundo leilão com 
início no dia 09 DE OUTUBRO DE 2021 às 13:01 e término no dia 27 DE OUTUBRO 
DE 2021 às 13:00 horas, caso não haja licitantes na 1ª ocasião, em que os bens serão 
entregues a quem mais der não sendo aceito lance inferior a 50% do valor de avaliação 
(art. 891 do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) do bem penhorado. 
 
DO CONDUTOR DO LEILÃO – O leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Marcos 
Roberto Torres, JUCESP sob o nº 633.  
 
DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela rede Internet, através do Portal 
www.3torresleiloes.com.br, devendo os interessados procederem o cadastramento 
para a participação do leilão on line.  
 
DO PAGAMENTO PARCELADO - Os interessados poderão apresentar proposta de 
pagamento parcelado até o máximo de 6 (seis) parcelas, encaminhando proposta por 
escrito para o e-mail: atendimento@3torresleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A 
apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento 
do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 
895, § 7º, CPC).  
 
PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso 
no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma 
da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o 
exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a 
execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da 
execução em que se deu a arrematação; (Art. 895, § 4º e 5º do CPC).  
 
DO CARÁTER “AD CORPUS E DOS DÉBITOS - Os bens serão vendidos no estado 
de conservação em que se encontram, sem garantia, constituindo ônus do interessado 
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verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais 
eletrônicas. O arrematante arcará com os débitos pendentes que recaiam sobre o bem, 
exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o artigo 130, parágrafo 
único, do Código Tributário Nacional e os decorrentes de débitos de condomínio.  
 
DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar, a título de comissão, o valor 
correspondente a 5% (cinco por cento) do preço de arrematação do bem. A comissão 
devida não está incluída no valor do lance.  
 
DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem 
arrematado, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas após o encerramento do leilão, 
através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se 
desfazer a arrematação.  
 
DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão deverá ser realizado 
em até 24 (vinte e quatro) horas a contar do encerramento do leilão, através de depósito 
na conta indicada pelo leiloeiro, a qual será fornecida ao arrematante após o 
encerramento do leilão. Desfeita a arrematação pelo Juiz, por motivos alheios à vontade 
do arrematante, serão restituídos ao mesmo os valores pagos e relativos ao preço do 
bem arrematado e à comissão.  
 
DA ARREMATAÇÃO PELO CRÉDITO – A partir da publicação do Edital, o exequente, 
na hipótese de arrematação pelo crédito, ficará responsável pela comissão devida. As 
demais condições obedecerão ao que dispõe o Novo Código de Processo Civil, o 
Decreto nº 21.981, de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto nº 22.427, de 1º de fevereiro de 1.933, que regulamenta a profissão de Leiloeiro 
Oficial, o Provimento CSM nº 1.625, de 09 de fevereiro de 2.009, do Egrégio Tribunal 
de Justiça do Estado de São Paulo e o caput do artigo 335, do Código Penal.  
 
DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - A publicação deste edital supre eventual insucesso 
das notificações pessoais e dos respectivos patronos e será realizada através da rede 
mundial de computadores, conforme determina o §2º, do artigo 887, do Novo Código de 
Processo Civil. Se por qualquer motivo, a intimação pessoal do executado, quando for 
necessária, não se realizar efetivamente no endereço constante dos autos, incidirá a 
disposição do art. 238, parágrafo único, do CPC e, em reforço, considerar-se-á a 
intimação feita pelo edital.  
 
DO BEM: Um terreno situado nesta cidade, no bairro Residencial Gramado, designado 
por lote n° 13 da quadra H-1, medindo 10,00 metros de frente aos fundos, por 25,00 
metros de extensão dos lados, com a área de 250,00 m², confrontando pela frente com 
a Alameda L-3, pelo lado direito com o lote n° 11, pelo fundo com os lotes n° 12 e 14 e 
pelo lado esquerdo com o lote n° 15, objeto da matrícula 17.718 do livro 2, folha 1, do 
2° Cartório de Registo de Imóveis de Uberlândia/MG. 
No referido terreno encontra-se construído uma casa com endereço atual em Alameda 
Mario Casassanta Pereira (antiga Alameda L3) n° 67, Bairro Gramado em 
Uberlândia/MG, área total de 122,00m², sendo 40,00m² de varanda de telha de barro, 
sala de tv, cozinha, banheiro social, 3 quartos sendo 1 suite, garagem coberta para 2 
carros.  
Valor total da avaliação: R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais) 
Depositário: Claudomar Delsino do Carmo e Joana Darc Rodrigues do Carmo 
Localização dos Bens: Alameda Mario Casassanta Pereira (antiga Alameda L3) n° 67, 
Bairro Gramado em Uberlândia/MG 
Valor da causa: R$ 499.661,25 (em 02/08/2021) 
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E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados é passado o presente 
Edital, que será publicado na rede mundial de computadores conforme §2º, do artigo 
887, do Novo Código de Processo Civil. E, caso as partes não sejam encontradas para 
intimação, ficam através deste, devidamente intimadas da designação supra, bem como 
ficam os credores hipotecários intimados da designação supra, nos termos do artigo 889 
do CPC/2015. Ribeirão Preto, 01 de setembro de 2021. 

 
 
 

ALEX RICARDO DOS SANTOS TAVARES 
Juiz de Direito 
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