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ATO ORDINATÓRIO
Processo Digital nº:

Classe – Assunto:
Requerente:
Requerido:

1007937-43.2020.8.26.0099
Cumprimento de sentença - Defeito, nulidade ou anulação
Jhonatan Augusto Ferraz
R Vieira Automóveis Ltda Epp

Tramitação prioritária
Justiça Gratuita

CERTIDÃO - Ato Ordinatório

Certifico e dou fé que, nos termos do art. 203, § 4º, do CPC,
preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s)
seguinte(s) ato(s) ordinatório(s):
Ficam as partes intimadas, por intermédio de seus procuradores
do Edital de Hasta Pública , conforme parte transcrita a seguir :
" O leilão deverá ser realizado em duas etapas eletronicamente
pelo website www.lanceja.com.br, a saber: - O 1º LEILÃO terá
início no dia 17 de dezembro de 2021, à partir das 11h30, e se
estenderá por no mínimo três dias encerrando-se em 21/12/2021
às 11h30, oportunidade em que o(s) bem(ns) será(ão) vendido(s)
pelo valor da avaliação homologada e atualizada; não havendo
licitantes, seguirá sem interrupção o 2º LEILÃO no dia
21/12/2021, à partir das 11h31, se estendendo até o dia 7 de
janeiro de 2021, às 11h30, sendo admitidos lanços a partir de
50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação atualizada",
conforme fls.457/461 dos autos"
Nada Mais. Bragança Paulista, 18 de novembro de 2021. Eu,
___, Cléa Maria Ferreira Batista Audi, Escrevente Técnico
Judiciário.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLEA MARIA FERREIRA BATISTA AUDI, liberado nos autos em 18/11/2021 às 14:33 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1007937-43.2020.8.26.0099 e código 8BE996C.
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CERTIDÃO DE REMESSA DE RELAÇÃO

Certifico que o ato abaixo consta da relação nº 0435/2021, encaminhada para publicação.

Advogado
Cesar Augusto Leme (OAB 443924/SP)
Patricia Evellin Nogueira (OAB 188785/SP)

Forma
D.J.E
D.J.E

Teor do ato: "Ficam as partes intimadas, por intermédio de seus procuradores do Edital de Hasta Pública ,
conforme parte transcrita a seguir : " O leilão deverá ser realizado em duas etapas eletronicamente pelo website
www.lanceja.com.br, a saber: - O 1º LEILÃO terá início no dia 17 de dezembro de 2021, à partir das 11h30, e se
estenderá por no mínimo três dias encerrando-se em 21/12/2021 às 11h30, oportunidade em que o(s) bem(ns)
será(ão) vendido(s) pelo valor da avaliação homologada e atualizada; não havendo licitantes, seguirá sem
interrupção o 2º LEILÃO no dia 21/12/2021, à partir das 11h31, se estendendo até o dia 7 de janeiro de 2021, às
11h30, sendo admitidos lanços a partir de 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação atualizada", conforme
fls.457/461 dos autos""

Bragança Paulista, 19 de novembro de 2021.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, liberado nos autos em 19/11/2021 às 01:15 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1007937-43.2020.8.26.0099 e código 8BF98FC.

Foro de Bragança Paulista
Certidão - Processo 1007937-43.2020.8.26.0099
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CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico que o ato abaixo, constante da relação nº 0435/2021, foi disponibilizado no Diário de Justiça
Eletrônico em 22/11/2021. Considera-se a data de publicação em 23/11/2021, primeiro dia útil subsequente à data
de disponibilização.

Advogado
Cesar Augusto Leme (OAB 443924/SP)
Patricia Evellin Nogueira (OAB 188785/SP)

Teor do ato: "Ficam as partes intimadas, por intermédio de seus procuradores do Edital de Hasta Pública ,
conforme parte transcrita a seguir : " O leilão deverá ser realizado em duas etapas eletronicamente pelo website
www.lanceja.com.br, a saber: - O 1º LEILÃO terá início no dia 17 de dezembro de 2021, à partir das 11h30, e se
estenderá por no mínimo três dias encerrando-se em 21/12/2021 às 11h30, oportunidade em que o(s) bem(ns)
será(ão) vendido(s) pelo valor da avaliação homologada e atualizada; não havendo licitantes, seguirá sem
interrupção o 2º LEILÃO no dia 21/12/2021, à partir das 11h31, se estendendo até o dia 7 de janeiro de 2021, às
11h30, sendo admitidos lanços a partir de 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação atualizada", conforme
fls.457/461 dos autos""

Bragança Paulista, 22 de novembro de 2021.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, liberado nos autos em 22/11/2021 às 02:48 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1007937-43.2020.8.26.0099 e código 8C285B4.
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