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concordou com a estimativa de avaliação em R$ 650.000,00 apresentada pelos executados a fls.

247/248, razão pela qual HOMOLOGO o valor de avaliação do bem imóvel penhorado

apresentado a fls. 247/248 – R$ 650.000,00.

4) Em complemento aos itens 2 e 3, após recolhimento das custas, intime-se o

cônjuge da executada Vera, Sr. Márcio Tidemann Duarte, sobre a penhora do bem imóvel em

questão e sua avaliação.

5) Sem prejuízo aos itens anteriores, defiro a realização de leilão eletrônico.

Para tanto, em quinze dias, deverá o exequente trazer planilha de cálculos

atualizada.

O edital, que será providenciado pelo leiloeiro público Fernando Cerello (emrpresa

Mega Leilões), que o credor indicou, mas desde de que ele esteja entre os credenciados pelo

Tribunal de Justiça de São Paulo (http:// www. tjsp. jus. br/ LeilaoEletronico), deverá seguir o

padrão institucional aprovado pela Corregedoria Geral da Justiça (modelo 502480), em

consonância com os requisitos legais e regulamentares dos arts. 250 a 280 das Normas de Serviço,

na redação dada pelo Prov. CG 17/2016, observados, no mais, os seguintes parâmetros: A) No

primeiro leilão, não será aceito lance abaixo do valor de avaliação; B) No segundo leilão, não será

aceito lance inferior a 50% do valor da avaliação; C) Serão aceitos lances superiores ao lance

corrente, tendo por acréscimo mínimo obrigatório o valor equivalente a 1% do lance corrente.

Providencie o exequente a comunicação ao leiloeiro do teor desta decisão, a fim de

que ele tome as providências necessárias à realização do ato.

Int.

São Paulo, na data da assinatura digital.
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