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

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

RODRIGUES PINTO, CPF: 083.745.048-97, e demais interessados, SILVIA EMILIA 

DE CARVALHO CAMPOS, CPF: 060.123.648-30, VINICIUS CAMPOS RODRIGUES 

PINTO, CPF: 528. 354.098-74, BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE 

SECURITIZAÇÃO, CNPJ: 03.767.538/0001-14, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CNPJ: 

00.360.305/0001-04, PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, expedido nos autos 

da AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Proc. 0022482-77.2016.8.26.0002, movida 

por CONDOMÍNIO GREEN SPACE MORUMBY, CNPJ: 10.442.216/0001-60. 

O Juiz de Direito da 6ª Vara Cível do Foro 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, através do site NOSSO LEILÃO 

(www.nossoleilao.com.br), conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Hugo Leonardo A. 

Cunha, JUCESP nº 870, de acordo com as regras expostas a seguir: 

DOS LEILÕES - 1ª Leilão terá início no dia 04/10/2021 às 15:00hs e se encerrará 

dia 07/10/2021 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 07/10/2021 às 15:01hs e se encerrará no dia 29/10/2021  às 

15:00hs, onde serão aceitos lances de valor igual ou superior a 50% (cinquenta por 

cento) do valor da avaliação (2º leilão). 

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. Com a aceitação do lanço, o leiloeiro público orientará o 

arrematante a acessar o Portal de Custas, Recolhimentos e Depósitos (Tribunal de Justiça 

de São Paulo (tjsp.jus.br) para a emissão das guias de depósitos judiciais 

correspondentes à arrematação e à comissão do leiloeiro público, bem como sobre 
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a necessidade de encaminhar os comprovantes de depósitos ao leiloeiro público para que 

sejam juntados ao processo. Ou nos termos do Art. 895, CPC  caso não haja lance para 

pagamento à vista, sujeitas à apreciação pelo MM. Juízo da causa.   

DOS DÉBITOS E CONCURSO DE CREDORES: O arrematante arcará com os débitos 

pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os créditos tributários relativos a impostos e 

outros, sub-rogam-se sobre o respectivo preço da arrematação, Art. 130, P. único, CTN, 

mediante requerimento do interessado. Nos termos do Art. 908, CPC, havendo pluralidade 

de credores, 

os  créditos  que recaem sobre o  bem, inclusive os de natureza propter rem,  sub‐rogam‐

se  sobre o  respectivo preço, observada a ordem de preferência e mediante a existência 

de saldo para tanto, a serem apreciados pelo MM. Juízo da causa. O interessado em 

adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar: (i) até o início da primeira 

etapa, proposta por valor não inferior ao da avaliação; (ii) até o início da segunda etapa, 

proposta por valor que não seja inferior a 50% do valor de avaliação atualizado ou 80% 

do valor de avaliação atualizado, caso se trate de imóvel de incapaz. 

DESCRIÇÃO DO BEM: Lote Único – DIREITOS –  Matrícula nº 345.731 do 11º CRI/São 

Paulo/SP – Direitos sobre a casa nº 11, com frente para a via de circulação interna, 

integrante do “CONDOMÍNIO GREEN SPACE MORUMBY”, situado à Rua do Símbolo, 

nº 207, e Rua Frederico Guarinon, antiga Avenida Ampliação, no Jardim Ampliação, Bairro 

do Morumbi, 29º Subdistrito – Santo Amaro, com a área privativa de construção de 

151,060m², mais a área privativa de 41,500m², referente ao quintal e a 3 vagas de 

garagem descobertas, sendo 2 vagas sem números localizadas na parte frontal da casa, 

contíguas à mesma, e 1 vaga sob nº 11 na garagem coletiva, localizada no nível do 

pavimento térreo na parte frontal do empreendimento, e a área comum de 48,502m², 

perfazendo a área total de 241,062m², correspondendo-lhe uma fração ideal de áreas 

construídas de 0,0756617, que corresponde a sua participação sobre o todo do terreno 

condominial. Contribuinte nº 170.194.0118-9. Valor da Avaliação: R$ 935.551,80 

(novecentos e trinta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e cinquenta e um reais e oitenta 

centavos – 06/2021), que será devidamente atualizado.  

ÔNUS: Obs: Conforme constam nas fls. 568, em junho/2021 a dívida com a Caixa 

Econômica Federal estava no valor de R$ 114.592,45, que será devidamente 

atualizada.  R.3. Para constar alienação fiduciária em favor da CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL.  AV.4. Para constar penhora exequenda. DÉBITOS 

IPTU/CONTR.MELHOR./T.R.S.D: Conforme pesquisa realizada em 11 de junho de 
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2021, sobre o imóvel pesavam débitos de IPTU no valor de R$ 48.915,25 relativos aos 

exercícios de 2014/2020, além de R$ 3.601,29 em relação ao exercício 2021, que serão 

devidamente atualizados. OBS: Ocupado. Desocupação por conta do arrematante. VALOR 

DO DÉBITO EXEQUENDO: R$ 541.004,56 (quinhentos e quarenta e um mil, quatro reais 

e cinquenta e seis centavos – 06/2021), que será devidamente 

atualizado. DEPOSITÁRIO: EDUARDO RODRIGUES PINTO. 

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. 

_____________________________________________ 

EMANUEL BRANDÃO FILHO 

JUIZ DE DIREITO 
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