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VARA
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de Atendimento ao
das 12h30min
EDITAL DE HASTAS
Processo Digital
Classe: Assunto:

Executado:

EDITAL DE

1013334-88.2017.8.26.0002
de
Extrajudicial de
despejo
Alexandre Pereira Fernandes e outros
Metropolitan New Comercio de Moveis Ltda e outros

DE

- Sem

HASTA, COM PRAZO DE 5 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da Vara
do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de
Paulo, Dr(a). RAPHAEL AUGUSTO CUNHA, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER que
a
o Bem
ao final descrito, sendo a hasta
conduzida por Casa Reis
Online, sistema gestor de
judiciais hospedadado em www.casareisleiloesonline.com.br , com sede na cidade de
Paulo/SP na Rua Manuel da
456, conj. 111,
CEP: 04001-001, fone: 11 3101.2345, e-mail: contato@casareisleiloes.com.br.
Dos
O
(Primeiro)
dia 11 (onze) de Dezembro de 2018, 11:00:00 horas e
dia 13 (treze) de Dezembro de 2018, 11:00:00 horas, oportunidade em que o Bem
entregue a quem mais der acima do valor da
atualizada.
O
(Segundo)
caso
haja licitantes em primeira
dia 13
(treze) de Dezembro de 2019, 11:00:00 horas e
dia 18 (dezoito) de Janeiro de 2019,
11:00:00 horas,
em que o Bem
entregue a quem mais der, rejeitados lances
inferiores ao equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor da
atualizada do
respectivo lote, afastado com isto o
vil (art. 885 e
do art. 891 do
CPC/2015).
Das
de
de
e de
O Bem Im vel ser ofertado para arremata o em nico (art. 893 do CPC/2015), no estado
de conserva o em que se encontra, em car ter "ad corpus", sendo que as reas mencionadas
s o meramente enunciativas e repetitivas das dimens es constantes do registro imobili rio,
n o sendo cab vel qualquer pleito com rela o ao cancelamento da arremata o, abatimento de
pre o ou complemento de rea, por eventual diverg ncia entre o que constar da descri o do
im vel e a realidade existente. admitido a particpar e lan ar todo aquele que estiver na livre
administra o de seus bens, com exce o daqueles elencados pelo art. 890 do CPC/2015. O
interessado em participar dos leil es dever
cadastrar-se no sistema gestor
www.casareisleiloesonline.com.br com anteced ncia m nima de at 48 horas da data de in cio
dos leil es eletr nicos e habilitar-se para o prego. Os lances somente sero oferecidos por meio do sistema gestor
www.casareisleiloesonline.com.bre imediatamente divulgados online, para preserva o do tempo real das ofertas.
Do Pagamento do Pre o da Arremata o. O pagamento do pre o da arremata o poder ser
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realizado vista ou parcelado em at 03 (tr s) vezes, com o pagamento de pelo menos 50%
(cinquenta por cento) do valor da oferta vista. No caso de pagamento vista, o arrematante
dever efetuar o pagamento do pre o do bem imediatamente ap s o encerramento da
aliena o judicial eletr nica condicional, por meio de dep sito judicial a ser efetivado em
favor do Ju zo expropriat rio, sob pena de desfazimento da arremata o (art. 892 do
CPC/2015). Alternativamente, mediante a hipoteca do pr prio im vel ofertado, ser
admitido o parcelamento do pre o da arremata o em at 03 (tr s) parcelas mensais e
consecutivas, devendo a 1 (primeira) parcela ser equivalente a pelo menos 50% (cinquenta por cento)
do valor do pre o da aquisi o e ser paga no ato da arremata o e encerramento da aliena o
judicial eletr nica, vencendo-se a segunda parcela no 30 (trig simo) dia contado a partir da data
de encerramento do leil o e da arremata o e a demais parcela no mesmo dia do m s
subsequente, sendo que cada parcela do pre o ser acrescida de corre o monet ria calculada
pelos ndices constantes da Tabela Pr tica do E. TJSP para Atualiza o de C lculos Judiciais e de
juros de mora na propor o de 0,5% (meio por cento) ao m s, tudo a incidir a partir a data do
encerramento do leil o e da arremata o at o dia de vencimento de cada parcela ( 1 do art. 895
do CPC/2015). O interessado em realizar o pagamento parcelado do pre o dever apresentar ao
MM Ju zo Expropriat rio ou ao leiloeiro oficial, at o in cio do leil o eletr nico nico, proposta
escrita de aquisi o do Bem Im vel por valor que n o seja considerado pre o vil. A proposta de
pagamento do lance vista sempre prevalecer sobre as propostas de pagamento parcelado, cf.
7 do art. 895 do CPC/2015. A Comiss o Devida Casa Reis Leil es Online ser de 5% (cinco
por cento) sobre o valor da arremata o e correr por conta do arrematante, cf. par grafo nico do art.
884 do CPC/2015, devendo este pagamento ser realizado no prazo improrrog vel de at 24 (vinte
e quatro) horas a contar do encerramento da aliena o judicial, sob pena de desfazimento da
arremata o, por meio de dep sito em dinheiro na rede banc ria, DOC ou TED Transfer ncia
Eletr nica Dispon vel endere ado para a Caixa Econ mica Federal CEF (n 104), ag ncia n
2527, Conta Corrente n 20694-5 titularidade de Eduardo dos Reis, CPF/MF sob n
252.758.888-30. Das Penalidades. O n o pagamento do pre o da aquisi o, de seu complemento
e/ou da comiss o do sistema gestor implicar ao arrematante remisso ou seu fiador as penalidades
previstas pelo artigo 897 do CPC/2015, com a perda da cau o inicial e demais valores pagos em
favor do exequente e a perda da comiss o em favor do sistema gestor, al m da imposi o de
multa nos termos do 4 do art. 895 do CPC/2015 e a aplica o para o adquirente remisso do
previsto pelos artigos 335 e 358 do C digo Penal. Dispositivos legais. Al m de cada um dos
dispositivos legais acima citados, ser o aplicados na aliena o em voga o par grafo
nico do artigo 130 do C digo Tribut rio Nacional, para fins de sub-roga o dos d bitos
tribut rios de car ter propter rem sobre o produto da arremata o, se o caso; os artigos
1499 a 1501 do C digo Civil, para fins de levantamento da hipoteca, se o caso; al m de
quaisquer outras normas e dispositivos legais cujo MM Ju zo expropriat rio entenda
pertinentes e cab veis. Da Remi o da Execu o. Se ap s a publica o do edital de leil es
o devedor remir a execu o na forma do artigo 826 do CPC/2015, dever este pagador
efetuar, inclusive, a quita o em favor do sistema gestor do equivalente a 5% (cinco por
cento) sobre o valor pago (d vida exequenda), em remunera o aos servi os de organiza o
e divulga o das hastas p blicas at ent o executados, conforme j decidido pelo E. STJ
em caso an logo (Resp 185656-DF, 3 . T, Rel. Min. Ari Pargendler, DJU 22/10/2001, p.
00317). Do Acordo. Por analogia, sendo entabulado acordo entre as partes ap s a
publica o do edital de leil es, o pagador dever arcar com a quita o em favor do sistema
gestor do equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor pago (d vida exequenda), em
remunera o aos servi os at ent o executados.
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Do
Executado. O exequente informou que o
executado atingia R$ 411.553,36
para 30 de setembro de 2018 (fls. 186)..
Dos Recursos. Dos autos
se verifica recurso pendente de julgamento..
Das Informa es e Das Disposi es Finais. O MM Ju zo expropriat rio determinou, ainda,
que: A imiss o na posse e a expedi o da carta de arremata o somente poder o ocorrer
ap s o pagamento integral do valor da arremata o; no caso de aliena o judicial, os
cr ditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza "propter rem", sub-rogam-se sobre
o respectivo pre o, n o devendo o arrematante arcar com nenhum outro valor al m do pre o
da aquisi o, nos termos do art. 908, 1. do C digo de Processo Civil, salvo a comiss o do
leiloeiro fixada em 5%. As d vidas condominiais preferem a todas as demais (tribut rias,
trabalhistas, etc). Quanto s d vidas tribut rias, h disposi o expressa no par grafo nico
do artigo 130 do C digo Tribut rio Nacional. Quanto s demais d vidas, aplica-se o referido
artigo por analogia. A aquisi o em leil o judicial origin ria, o arrematante n o arcar
com nenhum outro valor al m do valor do lan o e da comiss o do leiloeiro; Correr o por
conta do arrematante todas as provid ncias e despesas necess rias para a transmiss o da
propriedade dos im veis, inclusive o pagamento de ITBI Imposto de Transmiss o de Bens
Im veis, laud mio, aforamento, tarifas, emolumentos, registros e averba es cartor rias,
extra o de certid es e demais documentos. Correr o por conta do arrematante todas as
provid ncias e despesas necess rias para a desocupa o dos im veis e a efetiva imiss o na
posse, inclusive eventual pagamento de taxas de ocupa o e afins. Eventuais demais nus e
pend ncias, bem como taxas e/ou impostos porventura incidentes sobre o(s) bem(ns) correr o
por conta do arrematante. Os leil es em quest o s o divulgados pelo website do sistema gestor
na rede mundial de computadores, qual seja, www.casareisleiloesonline.com.br , onde outras
informa es podem ser obtidas, bem como solicitadas por contato@casareisleiloes.com.br ou
pelo telefone (11) 3101.2345.
Do Bem Im vel Ofertado em Lote 01 (um): 01 (um) Apartamento N 151, localizado no 15
pavimento do empreendimento denominado "Condom nio Terra Brasilis", situado
Rua
S crates, n 341, e Rua Duque Costa, 29 Subdistrito - Santo Amaro, com a rea privativa
coberta padr o de 212,320m e a rea privativa coberta de padr o diferente ou descoberta de
78,060m , na qual acham-se inclu das as reas referentes as vagas n 76m, 99m, 100m e 47p,
destinadas a guarda de igual n mero de ve culos de passeio, e ao dep sito n 31, na garagem
localizada no subsolo, totalizando a rea privativa de 290,38; a rea comum de divis o n o
proporcional de 32,056m e a rea comum de divis o proporcional de 127,143m , totalizando a
rea comum de 159,199m ; perfazendo a rea total de 449,579m , correspondendo-lhe uma
fra o ideal de 2,3900% no terreno condominial.. Matr cula n 352.062 do 11 CRI/SP.
Inscri o Municipal / INCRA n : 090.462.0760-9.
Da Matr cula do Im vel se verifica: que o im vel foi havido por Cl vis Silvestre Nunes J nior
(RG 6.039.170-4 e CPF 537.353.408-06) e sua conjuge Margarete Esteves Nunes (RG
30.732.504-0 e CPF 076.943.228-02) (R. 04); cau o do im vel para garantia de contrato de
loca o, em favor dos exequentes (Av. 07); e a penhora executada (Av. 08).. Da Posse. Os
executados exercem a posse do bem.
Dos
de IPTU / ITR sobre o
. Conforme pesquisa realizada aos 16 de outubro
de 2018, sobre o
pesam
de IPTU no montante de R$ 43.638,22 relativos a 2016
e 2017,
de R$ 15.364,78 de 2018. .
Dos
de
sobre o
Dos autos
acerca de
eventual de demais passivo condominial sobre a unidade penhorada.
do distribuidor de feitos da comarca da Capital/SP do E. TJSP
indicam o
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processamento de
de
de
face os executados detentores do
do
penhorado. Isto,
suficiente para permitir afirmar a
ou
de eventuais
condominiais sobre a unidade em exame.
Certo que, tratando-se de
e ante a necessidade de
de
outros
porventura a recair sobre o bem penhorado, a
acerca da
do
total de eventual passivo condominial se faz
O leiloeiro
para o respectivo
solicitando
acerca do total do passivo condominial sobre o
penhorado.
Todavia,
que o interessado na
promova
de
moto
para
do total do passivo condominial..
Original do
R$ 2.271.782,00 para ago/2018.
Atualizada: R$ 2.278.597,32 para out/2018.
Das Intima es. Pelo presente edital ficam intimados das designa es e dos termos supra, na
hip tese de n o localizados para intima es pessoais, Metropolitan New Comercio de Moveis
Ltda., , na(s) pessoa(s) de seu(s) representantes(s) legal(ais); Clovis Silvestre Nunes Junior; e
Margarete Esteves Nunes; de Condom nio Terra Brasilis, na pessoa do(a) s ndico(a); de
Eduardo Matos Silva; Aparecida Izildinha Guerreiro Silva; Alexandre Pereira Fernandes;
Maria do C u Pires Pereira;, da Prefeitura do Munic pio de S o Paulo/SP, al m de eventuais
atuais ocupantes desconhecidos. Ser o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de S o Paulo, aos 05 de novembro de 2018.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME
MARGEM DIREITA

