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

Edital de 1º e 2º Leilão de bem imóvel e de intimação dos executados ANTONIO 

FERREIRA DA SILVA, CPF: 256.427.388-28, MARIA JOSÉ DOS SANTOS SILVA, CPF: 

106.962.428-42, CONSTRUART CONSTRUTORA E INCOPORADORA LTDA, CNPJ: 

07.826.146/0001-30, e demais interessados, PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 

PAULO, expedido nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO Proc. 1045669-34.2015.8.26.0002, 

movida por RHINOZ COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA, CNPJ: 

05.565.847/0001-37. 

O Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro Regional II de Santo Amaro, da Comarca da 

Cidade de São Paulo, do Estado de São Paulo, na forma da lei, Art. 881, § 1º, CPC, FAZ 

SABER que levará a Leilão o bem abaixo descrito, que será conduzido pelo Leiloeiro Oficial 

Sr. Hugo Leonardo A. Cunha, JUCESP nº 870 através do site www.nossoleilao.com.br 

“Nosso Leilão”, de acordo com as regras expostas a seguir: 

DOS LEILÕES - 1ª Leilão terá início no dia 05/07/2021 às 15:00hs e se encerrará dia 

08/07/2021 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 08/07/2021 às 15:01hs e se encerrará no dia 27/10/2021  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 imóvel será vendido em caráter "AD CORPUS” e no 

estado e conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo responsabilidade 

do arrematante verificar as condições do bem, assim como eventuais ônus/gravames, 

credores e débitos atualizados que recaiam sobre o bem, previamente a realização do 

Leilão. Os atos e custos necessários para a expedição de carta de arrematação, ITBI, 

emolumentos, imissão na posse, transporte, 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 

quatro) horas a contar do encerramento do leilão, através de Guia de Depósito em favor 

do juízo (arrematação e comissão). Na hipótese parcelamento (art. 895 do CPC): i) 

o(a)arrematante deve pagar à vista pelo menos 25% do valor do lance; ii) o saldo do 

lance deve ser pago em até 30 parcelas iguais e sucessivas com vencimento no dia 10 de 
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cada mês, a contar do mês posterior àquele em que apresentada a proposta escrita de 

aquisição do bem; iii) cada parcela será corrigida pela Tabela Prática do TJSP da data em 

que oferecida a proposta de aquisição até seu respectivo pagamento; iv) em caso de mora, 

incidirão juros de mora simples de 1% ao mês sobre o valor de cada parcela em atraso e 

multa de 10% incidente sobre a soma da parcela em atraso e das parcelas vincendas (art. 

895, § 4º, do CPC). Dentre as propostas de pagamento parcelado que satisfizerem os 

requisitos do art. 895, § 1º, do CPC, será vencedora: i) aquela de maior valor total(art. 

895, § 8º, I, do CPC), se diferentes as propostas; ii) aquela que maior entrada à vista, se 

de mesmo valor total das propostas; iii) aquela formulada em primeiro lugar, se 

totalmente idênticas as propostas (art. 895, § 8º, II, do CPC).  

DOS DÉBITOS E CONCURSO DE CREDORES: Conforme constam nas fls 468, os tributos 

e contribuições condominiais a ele relativos e vencidos até a lavratura do auto de 

arrematação se sub-rogarão no preço, não sendo de responsabilidade do arrematante.  

Correrão por conta do arrematante as despesas e os custos relativos à desmontagem, remoção, 

transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados (art. 29 da Resolução CNJ nº 236/2016). 

DESCRIÇÃO DO BEM: Lote Único – Matrícula nº 64.312 do 11º CRI/SP – Terreno 

situado na Rua Giambattista Vico, nº. 103, constante do lote nº 6 da quadra nº 3, do 

Jardim Santa Rita, no 32º Subdistrito – Capela do Socorro. Com área total de 278,20m². 

Contribuinte nº 178.138.0048-5. Valor da Avaliação: R$ 470.000,00 (quatrocentos e 

setenta mil reais – 11/2020), que será devidamente atualizado.  

ÔNUS: AV-5. Para constar caução em favor de RHINOZ COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO 

DE BENS LTDA. AV-6. Para constar penhora exequenda. DÉBITOS 

IPTU/CONTR.MELHOR./T.R.S.D: Conforme pesquisa realizada em 27 de abril de 2021, 

sobre o imóvel pesavam débitos de IPTU no valor de R$ 29.143,35 relativos aos exercícios 

de 2011/2020, além de R$ 1.385,89 em relação ao exercício 2021, que serão devidamente 

atualizados. OBS1: Conforme consta no laudo de avaliação fls 176, no terreno 

foram edificadas 3 casas residenciais. De acordo com as fls 458 a avaliação do 

imóvel se deu pelas edificações 1 e 3. OBS2: Ocupado. Desocupação por conta do 

arrematante. DEPOSITÁRIO: MARIA JOSÉ DOS SANTOS SILVA. 

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 
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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. 

_____________________________________________ 

CAIO MOSCARIELLO RODRIGUES 

JUIZ DE DIREITO 
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