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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA XXXXXXX  

 

 

 

 

Processo nº XXXXXXX 

 

XXXXXXXXX, já qualificado nos autos da ação de XXXXX que 

move em face de XXXXXX, já qualificado, vem, respeitosamente, à presença de Vossa 

Excelência, requerer a alienação do bem penhorado através da modalidade leilão 

eletrônico. 

 

Para tanto, requer seja nomeado para realizar o Leilão o leiloeiro 

EMERSON LOPES CARDOSO, Jucesp nº 939, devidamente cadastrado no portal do 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 

 

O leilão deverá ser apregoado pelo Leiloeiro em seu escritório ou 

em local designado por esse MM. Juízo, com disponibilização imediata no site 

www.cardosoleiloes.com.br, para lances exclusivamente pela internet conforme 

prescrito em lei. 

 

Indicação advém do fato de que as hastas públicas realizadas 

através de Leiloeiro Oficial com o uso da internet, ante ao método e meios tradicional, 

os resultados são extremamente melhores que aqueles, tendo em vista que devido a 

intensa divulgação pela internet leva a disputa e o bem é leiloado por valores acima do 

mínimo, chegando algumas vezes a ultrapassar o valor da própria avaliação, bem como 

que havendo êxito no leilão, a Justiça agiliza-se, beneficiando-se com a extinção dos 
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processos, que se avolumam mais e mais com o passar do tempo, sem contar que o 

credor-exequente tem sua pretensão satisfeita, recebendo seu crédito e o devedor 

cumpre sua obrigação. 

 

Em tempo, ressalta-se que toda a divulgação será feita pela internet 

através do site, www.cardosoleiloes.com.br, e-mail marketing e outras mídias digitais. 

 

A comissão deverá ser nos termos do Artigo 24, Parágrafo único do 

Decreto Federal nº 21.981/32, sendo que nenhum ônus deverá recair sobre exequente 

ou executado. 

 

As intimações ao leiloeiro poderão ser efetuadas através do e-mail 

contato@cardosoleiloes.com.br; fone 19 4141-4100, com endereço comercial na Av. Dr. 

Ângelo Simões, 555, CJ 04, Bairro Ponte Preta, Campinas, SP, CEP 13041-455. 

 

 

Termos em que, 

Pede e Espera Deferimento. 

 

 

Campinas, XX de XXXXXXXXXXX de 20XX 

 

 

ADVOGADO 
OAB/SP XXX 

 


