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LEILÃO JUDICIAL – EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO DE INTIMAÇÃO  

1ª Vara Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca da 

Capital/SP 

O Dr. LEONARDO FERNANDES DOS SANTOS MM. Juiz de Direito da FAZ SABER, na forma 

da Lei 11.101/05, art. 879, II, CPC, que levará a leilão, através do Leiloeiro Oficial Hugo 

Leonardo A. Cunha, JUCESP 870, na modalidade eletrônica através do site: 

www.nossoleilao.com.br, de acordo com as regras expostas a seguir: 

Ação: FALÊNCIA  

Proc. nº: 1074292-66.2019.8.26.0100 

Falida: WALPIRES S/A CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES 

MOBILIÁRIOS – MASSA FALIDA - CNPJ nº 61.769.790/0001-69 

Terceiro(s) interessado(s): Ministério Público do Estado de São Paulo 

Administradora Judicial: VERITAS REGIMES DE RESOLUÇÃO EMPRESARIAL - 

EIRELI 

DOS LEILÕES - 1ª Leilão terá início no dia 09/08/2021 às 15:00hs e se encerrará dia 

12/08/2021 às 15:00hs, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao 

valor da avaliação; não havendo oferta, seguir-se-á sem interrupção o 2ª Leilão, que terá 

início no dia 12/08/2021 às 15:01hs e se encerrará no dia  10/09/2021  às 15:00hs, 

onde serão aceitos lances de valor igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) do valor 

da avaliação (2º leilão), através do site www.nossoleilao.com.br. 

DAS CONDIÇÕES DE VENDA - O bem será vendido no estado e conservação em que se 

encontra, sem garantia, devendo o arrematante verificar as condições do bem, assim 

como eventuais ônus/gravames, previamente a realização do Leilão. Os atos e custos 

necessários para a expedição de carta de arrematação, ITBI, emolumentos, imissão na 

posse, transporte, transferência, eventuais regularizações e quaisquer outras providências 

necessárias serão de responsabilidade do arrematante.  

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (ARREMATAÇÃO E COMISSÃO) – O arrematante 

deverá pagar o valor do lance à vista, mais 5% de comissão ao Leiloeiro, calculado sobre 

o valor da arrematação. Os pagamentos deverão ser efetivados em até 24hs (vinte e 
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quatro) horas a contar do encerramento do leilão, através de Guia de Depósito em favor 

do juízo (arrematação) e de depósito da comissão na c/c nº 06471-7, Ag. 3004, Banco 

Itaú, diretamente ao Leiloeiro (Art. 884 § Único, CPC).   

DA REMIÇÃO OU ACORDO: Na hipótese de acordo ou remição após a realização da 

alienação, o Leiloeiro fará jus à comissão, conforme prevê o Art. 7, §3º, da Resolução 

236/2016 do CNJ. Caso o executado, após apresentação do Edital em cartório, pague a 

dívida ou firme acordo antes de adjudicados ou alienados os bens, deverá arcar com o 

reembolso das despesas de preparação e divulgação do Leilão assumidas pelo Leiloeiro.  

DOS DÉBITOS: Os bens serão apregoados sem quaisquer ônus, nos termos do artigo 141 

da Lei 11.101/05, exceto se o arrematante for: A) sócio da falida, ou sociedade controlada 

pela falida; B) parente, em linha reta ou colateral, até o 4º grau, consanguíneo ou afim, 

da falida ou de sócio da falida; e C) identificado como agente da falida com o objetivo de 

fraudar a sucessão. 

DESCRIÇÃO DO BEM: LOTE ÚNICO: VEÍCULO HONDA CRV EX, ANO 2007, 16V, 

AUTOMÁTICO, FABRICADO EM 2007, GASOLINA, COR PRETA, 5 LUGARES COM PLACA EXS 

– 2266 E RENAVAM 00945685610. Chassi:JHLRE28407C204967. Débitos: Existem 

débitos em aberto e, conforme informações do administrador judicial, eventuais débitos 

serão descontados do produto da venda. TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 35.069,00. LOCAL 

DO BEM: AVENIDA PROFESSOR ZEFERINO VAZ, 247 – VILA ARAPUÃ, SÃO PAULO/SP. 

Despesas de Armazenagem do bem: Para retirada do veículo, o arrematante deverá 

pagar, ainda, o valor de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais) a título de estadias pela 

armazenagem do bem (data entrada: 19.02.2019), diretamente na conta corrente da 

depositária do veículo - Zona Sul Assistência e Depósito para bens apreendidos Ltda, CNPJ: 

54.604.988/0001-27.  

DEMAIS DISPOSIÇÕES: Os interessados deverão se cadastrar no site e solicitar a 

habilitação para participação no Leilão em até 01 (um) dia útil antes da finalização do 

leilão Todas as fotos, regras e condições estão disponíveis no Portal 

www.nossoleilao.com.br. A publicação deste edital supre eventual insucesso nas 

notificações pessoais e dos respectivos patronos.  

Eu,___________________________, Escrevente, digitei. 

Eu,___________________________, Escrivã (o), subscrevi. 

http://www.nossoleilao.com.br/
http://www.nossoleilao.com.br/


                                                                                      
  

      __________________________________________________________________________ 
Av. Indianópolis, nº 2.826 – Planalto Paulista – São Paulo/SP – CEP: 04062-003 

www.nossoleilao.com.br – Fone: 11-5586.3000 / Fax: 11-5586.3010 

 

 

_____________________________________________ 

JUIZ(A) DE DIREITO 
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