3ª Vara Cível da Comarca da Capital - SP
3º Oficio Cível

Edital de 1ª e 2ª Leilão Judicial do bem imóvel, nos termos
do art. 879, II do CPC, determino a alienação do(s) bem(s)
penhorado(s) e já avaliados por intermédio de Leilão
Público
a
ser
realizado,
simultaneamente,
por
meio
presencial e eletrônico (www.stiloleiloes.com.br / Rua
Amaro Cavalheiro, nº 400, Conj 2620, Pinheiros - São Paulo
– Capital. Os bens serão alienados no estado em que se
encontram, sem qualquer direito à garantia
e para
intimação dos executado(s) e demais, POINTER IMÓVEIS E
CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 55.398.036/000167, e AGENOR AGOSTINHO FONSECA NETO, inscrito no CPF/MF sob o nº
688.745.297-91, bem como de sua mulher, se casado for, e dos coproprietários JOSÉ DO NASCIMENTO FERREIRA, inscrito no CPF/MF
sob o nº 608.932.308-04, e sua mulher MARIA CONCETTA FAZIO
FERREIRA, inscrita no CPF/MF sob o nº 149.412.858-67 e demais

interessados, etc...
A MMa. A Dra. Andréa Galhardo Palma, Juíza de Direito da 3ª
Vara Cível da Capital - SP /SP, expedido nos autos da ação de
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, requerida por NELI
LOUREIRO
GUIMARÃES
ALCANTARA,
Processo
014110991.2003.8.26.0100 (583.00.2003.141109) - controle nº 2226/03,
tendo sido designada a venda do bem abaixo descrito, de
acordo com as regras expostas a seguir: A 1ª Praça terá
início no dia 02 de FEVEREIRO de 2.017, às 15:00 horas, e
serão
aceitos
lances
de
interessados
previamente
cadastrados no site www.stiloleiloes.com.br; Não havendo
lance superior ou igual ao valor da avaliação em 1ª Praça,
nos 03 (três) dias seguintes, seguir-se-á sem interrupção a
2ª Praça, que se estenderá por no mínimo vinte dias e se
encerrará em 23 de FEVEREIRO de 2.017, às 15:00 horas. O(s)
bem(ens) deverá(ão) ser ofertados, em primeiro leilão, a
partir do valor da avaliação indicado no edital de leilão.
Em segundo leilão, serão aceitos lances a partir do valor
equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor da
avaliação (art. 891, parágrafo único do CPC e art. 13 do
Prov. CSM n. 1625/2009). O Leiloeiro Público Oficial
receberá lances à vista e não havendo Licitante abrirá o
certame licitatório para o pagamento em parcelas, sendo
permitido o parcelamento mediante sinal à vista do valor
equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
lance e o remanescente em até 30 (tinta) parcelas iguais,
mensais e sucessivas (art. 895, §4º do CPC), atualizadas
pela média do INPC+IGP-DI, atualização que deverá ocorrer
mensalmente, a partir da data da arrematação do bem em
leilão. No caso de atraso no pagamento de qualquer parcela,
incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre a soma da
parcela inadimplida e as parcelas vincendas (art. 895, §4º
do CPC). Para a realização do leilão, nomeio o Senhor
Gustavo Cristiano Samuel dos Reis, matriculado na Jucesp
sob o nº 790, através de Gustavo Reis Leilões - Leiloeiro
Público Oficial, com escritório profissional à Rua Amaro
Cavalheiro, nº 400, Conj 2620, Pinheiros - São Paulo –
Capital , telefone: 011 3101-1888, endereço eletrônico

juridico@stiloleiloes.com.br, site www.stiloleiloes.com.br
e atendimento@stiloleiloes.com.br. Correrão por conta do
arrematante todas as providências necessárias para a
imissão na posse do imóvel, bem como, as despesas com
transferências, incluindo taxas e emolumentos cartorários,
exceto débitos fiscais e tributários gerados pelo imóvel,
que sub-rogarão no preço da arrematação nos termos do
parágrafo único do artigo 130 do Código Tributário
Nacional, c/c § 1º do artigo 908 CPC. O arrematante deverá
efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de
até 24 horas após o encerramento do leilão/ciência da
liberação do lance condicional, através de guia de depósito
judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se
desfazer a arrematação. O arrematante deverá pagar ainda a
Gustavo Reis Leilões, no mesmo prazo, a título de comissão,
o valor correspondente a 5% sobre o preço de arrematação do
imóvel,
conforme
disposição
expressa
do
artigo
24,
parágrafo único do Decreto-Lei 21.981/32, através de
deposito bancário em nome de Gustavo Cristiano Samuel dos
Reis, conta corrente n° 69200-9, da Agencia 0296 da Caixa
Econômica Federal, não estando a referida comissão incluída
no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em
nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por
determinação judicial ou por razões alheias a vontade do
arrematante e deduzida as despesas incorridas. Descrição do
bem objeto dos leilões:
1. Descrição do bem objeto dos leilões: Imóvel da Matrícula nº
13.993 do 3º Cartório de Registro de Imóveis de São
Paulo/SP: Um terreno situado a Rua Dr. Artur Cezar
Guimarães, antiga Rua Um, lotes nºs 9 e 10 da quadra 9, na
Chácara Guimarães, bairro do Imirim, no 8º SubdistritoSantana, desta capital, de forma irregular, medindo 37,50
metros mais ou menos de frente, 57,00 metros de um lado e
55,00 metros de outro lado da frente aos fundos, tudo mais
ou menos, confrontando de um lado com Alice Azevedo
Guimarães, e parte do lote 8, de outro lado e nos fundos
com quem de direito, com a área de 1.222,60 metros
quadrados, mais ou menos. Consta na Av. 5 desta matrícula
que a Rua Doutor Artur Cezar Guimarães, para a qual faz
frente o imóvel desta matrícula, é atualmente denominada
Rua Artur, e confronta atualmente, do lado direito de quem
da rua olha para o terreno, com parte do prédio nº 33 e
com os prédios nºs 37, 41, 47, 53, 63, 69, 73, 79, 85, 87,
93, 97 e com parte do prédio nº 103, todos de frente para
a rua Pierre Bienvenu Noailles, do lado esquerdo com os
prédios nºs 452 e 460, com frente para a rua Artur, e com
os prédios 287 e 199, com frente para a rua Cláudio
Rodrigues Lopes e, nos fundos com parte do prédio nº 177,
com frente para a rua Cláudio Rodrigues Lopes. Consta no
R. 07 desta matrícula que nos autos da Execução de Título
Extrajudicial (proc. 000.02.046214-0), em trâmite na 15ª
Vara Cível Central da Capital, movida por LUÍS ALBERTO
GRASSI contra POINTER IMÓVEIS S/C LTDA e outro, foi
penhorada a metade ideal do imóvel objeto desta matrícula,
sendo nomeado depositário AGENOR AGOSTINHO FONSECA NETO.
Consta na Av.8 desta matrícula a penhora exequenda da
metade ideal do imóvel objeto desta matrícula, sendo
nomeado
depositário
AGENOR
AGOSTINHO
FONSECA
NETO.
Contribuinte
nº
072.211.0001-2.
Consta
no
site
da

Prefeitura de São Paulo/SP, débitos inscritos na Dívida
Ativa no valor de R$ 339.852,43 e débitos de IPTU para o
exercício atual no valor de R$ 13.826,34 (30/09/2014).
Valor da Avaliação do imóvel: R$ 1.265.349,53 (hum milhão,
duzentos e sessenta e cinco mil, trezentos e quarenta e
nove reais e cinquenta e três centavos) para setembro de
2014, que será atualizado até a data da alienação
Avaliação atualizada R$ 1.528.011,70 para 11/2016.

Adjudicação - Na hipótese de adjudicação, após a publicação
do Edital dos bens pelo adjudicante este ficará responsável
pelo pagamento devido ao Leiloeiro Público Oficial, que
nesse caso será de 3% (três por cento). Remição da Execução
ou Acordo — Se o(s) executado(s), após a publicação do
Edital, pagar a dívida ou celebrar acordo antes de
adjudicado ou alienado o bem, deverá apresentar até a data
e hora designadas para o leilão, a guia comprobatória do
referido pagamento, acompanhada de petição fazendo menção
expressa quanto a remição da execução ou celebração do
acordo, sendo vedado para tal finalidade o uso do protocolo
integrado. Neste caso, deverá a executado(a)s pagar a
importância devida atualizada, acrescida de juros, custas
processuais, honorários advocatícios e a comissão devida ao
Leiloeiro Público Oficial de 5% (cinco por cento) sobre o
valor pago (dívida exeqüenda). Dúvidas e esclarecimentos
pessoalmente perante o Ofício Cível onde tramita a ação, ou
no escritório do Leiloeiro Público Oficial. A publicação
deste Edital supre eventual insucesso nas notificações
pessoais da executada, dos co-proprietário e demais
interessados e será realizada através da rede mundial de
computadores através do sítio eletrônico do Leiloeiro,
conforme o paragrafo 2º, do artigo 887, do CPC. Dos autos,
não consta recurso pendente de julgamento. Será o presente
Edital, por extrato, afixado e publicado, na forma da Lei.
Eu,_____________________________, escrevente, digitei.

Eu,_____________________________, Escrivão(ã) – Diretor(a),
Subscrevi.

__________________________________________________
ANDRÉA GALHARDO PALMA
JUÍZA DE DIREITO

