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CERTIDÃO 

 
Processo Físico n°: 0006077-94.2011.8.26.0210 

Classe – Assunto: Cumprimento de Sentença  

Exeqüente: Ministerio Publico do Estado de Sao Paulo 
Executado: Claudio Armani e outro 
 
 

C E R T I D Ã O 
 

Certifico e dou fé que foi designado, pelo leiloeiro indicado pelo exequente, 
a realização de  Hasta Pública Única que terá a duração de 20 (vinte dias) 
do bem penhorado nos autos, para à seguinte data:  início no dia 
21/09/2018, às 10h00min e com encerramento no dia 10/10/2018, às 
10h00min, ficando consignado que no único leilão, o valor mínimo para a 
venda do bem penhorado apregoado não poderá ser inferior a 50% 
(cinquenta por cento) da última avaliação que deverá ser atualizada até a 
data do leilão, cujos lances serão captados por MEIO ELETRÔNICO, 
através do portal www.tahaleiloes.com.br. Nada Mais. Guaíra, 25 de julho 
de 2018. Eu, ___, Osmeire Cristina de Oliveira Soares, Escrevente Técnico 
Judiciário.  
 
 

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): 
 
Ciências às partes do teor da supra. TEOR DA CERTIDÃO 
SUPRA: "Certifico e dou fé que foi designado, pelo leiloeiro 
indicado pelo exequente, a realização de  Hasta Pública Única que 
terá a duração de 20 (vinte dias) do bem penhorado nos autos, para 
à seguinte data:  início no dia 21/09/2018, às 10h00min e com 
encerramento no dia 10/10/2018, às 10h00min, ficando consignado 
que no único leilão, o valor mínimo para a venda do bem 
penhorado apregoado não poderá ser inferior a 50% (cinquenta 
por cento) da última avaliação que deverá ser atualizada até a data 
do leilão, cujos lances serão captados por MEIO ELETRÔNICO, 
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através do portal www.tahaleiloes.com.br. Nada Mais." 
 

Nada Mais. Guaíra, 04 de julho de 2016. Eu, ___, Osmeire Cristina de 
Oliveira Soares, Escrevente Técnico Judiciário.  

 
 


