
 
 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE 

ITANHAÉM - SP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processo nº 0009103-24.2014.8.26.0266 

 

DANIEL MELO CRUZ - JUCESP nº 1125, devidamente habilitado pelo TJ/SP, THIAGO 

DE MIRANDA CARVALHO – JUCERJA nº 199 e IGOR DE MIRANDA CARVALHO – JUCERJA nº 

242, Leiloeiros na LANCE JUDICIAL – LANCE ALIENAÇÕES VIRTUAIS LTDA., inscrita sob o 

CNPJ 23.341.409/0001-77, por seu advogado infra-assinado, honrada com a sua nomeação nos 

autos do Cumprimento de Sentença que MARIANA MOREIRA CAMPOS VIEIRA DE BARROS E 

MATHEUS BARROS DOS SANTOS move em face do executado RAFAEL EVANGELISTA DOS 

SANTOS, vem, permissa máxima vênia, a presença de Vossa Excelência, informar e requerer o que 

segue: 

 

1. Tendo em vista a edição dos Provimentos nºs 2.545/2020 e 2.549/2020, 

baixados tendo em vista a situação mundial em relação ao novo coronavírus, classificada 

como pandemia a COVID-19, e visando o resultado útil processual, informa que o Leilão 

será realizado 100% online. 

 

2. Requer seja juntada minuta do edital de 1ª e 2ª Hasta Pública, com datas de o 1º 

Leilão terá início do dia 14/09/2021 às 00h, e terá encerramento no dia 17/09/2021 às 15h 

e 38min ; não havendo lance superior ou igual ao da avaliação, seguir-se-á, sem interrupção, ao 2º 

Leilão, que se estenderá em aberto para captação de lances e se encerrará em 20/10/2021 às 



 
 
15h e 38min (ambas em horário de Brasília), sendo vendido o bem pelo maior lance ofertado, 

desde que acima de 50% do valor da avaliação. 

 

3. Informa que as condições de venda e pagamento do bem apregoado estarão 

disponíveis no portal desta Gestora de Leilões (www.lancejudicial.com.br). 

 

4. De outra parte, informa que deixa de proceder com o cálculo de atualização 

monetária do bem, visto que o próprio desgaste natural do tempo e do homem desvaloriza qualquer 

objeto móvel, ainda mais, aqueles que já se encontram penhorados em Juízo. 

 

5. Diante da nova redação do caput e parágrafos § 1º e 2o do art. 887 do CPC, já em 

vigor, informa esta Gestora procederá a publicação do edital legal com antecedência mínima de 5 

dias antes do início do pregão, dentro do seu sítio eletrônico, qual seja, www.lancejudicial.com.br, 

dispensando-se, portanto, as demais publicações legais. 

 

6. Disponibilizamos ainda, ao final uma via (cópia) do edital a ser afixada no átrio fórum, 

no local de costume logo que aprovado por este MM. Juízo. 

 

7. Requer, outrossim, que as futuras intimações relativas ao presente processo sejam 

também publicadas no nome do advogado Adriano Piovezan Fonte (OAB/SP 306.683), para que 

possamos acompanhar o andamento do presente feito a atender a este r. MM. Juízo com maior 

celeridade. 

 

Renovamos nossos protestos de mais elevada estima e distinta consideração. 

 

Termos em que, pede deferimento. 

Itanhaém, 5 de agosto de 2021 

 

LANCE JUDICIAL – GESTOR JUDICIAL 

Adriano Piovezan Fonte – 306.683 OAB/SP 
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