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2ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL I DE SANTANA DA COMARCA DA CAPITAL - SP 

 

EDITAL DE HASTA PÚBLICA do bem abaixo descrito, conhecimento de eventuais interessados na lide e de intimação da 

executada SILVIA REGINA GUERRA SANT ANNA (CPF/MF: 113.191.698-05), de ANTONIO CARLOS LOURES 

DELIBERATO (CPF/MF: 838.687.558-53) e do credor hipotecário BANCO BRADESCO S.A (CNPJ/MF: 60.746.948/0001-

12): 

 

A Doutora, MM. Juíza de Direito Daniela Claudia Herrera Ximenes, da 02ª Vara Cível do Foro Regional de Santana da 

Comarca de São Paulo – SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem 

e interessar possa, que, por este Juízo, processam-se os autos da Ação de Despesas Condominiais em que é exequente 

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CASA BELA (CNPJ/MF: 62.568.811/0001-40) e executada SILVIA REGINA GUERRA SANT 

ANNA  e outros Processo nº 0015192-34.2004.2.26.0001 que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo 

com as regras expostas a seguir: 

 

A 1ª praça terá início em 19 de novembro de 2018, às 14h 00min. Não havendo lance igual ou superior à avaliação nos 3 

(três) dias úteis subsequentes ao início da 1ª praça esta se encerrará em 22 de novembro de 2018, às 13h 59min.  

 

A 2ª praça terá início em 22 de novembro às 14h 00min e se encerrará em 12 de dezembro de 2018, às 14h 00min. O 

valor mínimo para venda em 2ª Praça corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação atualizado. 

 

Serão designadas duas datas, uma para início da 1ª hasta pública e outra para o 2ª pregão. O gestor agendará, 

oportunamente. Nos termos do artigo 33 do Provimento CSM nº 1625/2009, que disciplina o leilão eletrônico tal como 

determinado pelo artigo 882 do CPC, no primeiro dia após a publicação do edital serão captados lances a partir do valor 

da avaliação. Não havendo lance superior à importância da avaliação os 3 dias seguintes ao início da 1ª hasta seguir -se-

á sem interrupção o 2º pregão que se estenderá por no mínimo 20 dias e se encerrará em dia e hora previamente definidos, 

no edital, que não deverá ultrapassar às 15:00 horas (art. 11 do Prov. CSM nº 1625/09). No 2º pregão não serão admitidos 

lances inferiores a 60% do valor da avaliação e a alienação se dará pelo maior lance ofertado.  

 

Os interessados deverão cadastrar-se previamente no portal para que participem da hasta, fornecendo todas as 

informações solicitadas e requeridas pelo Provimento. O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá 

apresentar, por escrito; até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação; 

até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja considerado vil. A proposta conterá, 

em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelo menos 25% do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 
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30 meses, garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de 

imóveis, sendo que a proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento  

parcelado. As propostas para aquisição em prestações indicarão o prazo, a modalidade, o indexador de correção monetária 

e as condições de pagamento do saldo. No caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de 

10% sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas (art.895 e seguintes, do CPC). 

 

O pagamento do preço será efetuado pelo arrematante através de guia de depósito judicial (emitida pelo leiloeiro), no prazo 

de 24 horas da realização do leilão (art.884, inciso IV do CPC e art. 19 do Prov. N. CSM 1625/2009). Se o arrematante 

não efetivar o deposito judicial do lanço aceito, no prazo estabelecido, o gestor do sistema comunicará, imediatamente, o 

fato ao juízo, bem como informará os lanços imediatamente anteriores, para que sejam submetidos à apreciação judicial, 

sem prejuízo da aplicação da sanção prevista no art. 897 c.c. art. 711, parágrafo único, ambos do NCPC (art. 21 do Prov. 

CSM nº 1625/2009).  

 

Fica decidido que o arrematante arcará: a) eventuais débitos pendentes que recaiam sobre os bens, exceto os decorrentes 

de débitos fiscais e tributários conforme artigo 130, parágrafo único do CTN; b) comissão do leiloeiro; c) as despesas e os 

custos relativos à desmontagem, remoção, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados. 

 

A comissão devida ao Gestor será de 5% sobre o valor da arrematação, não se incluindo no valor do lanço (art. 17 do 

Prov. CSM n. 1625/2009 e art. 24 do decreto 21.981/32 que regulamenta a profissão de leiloeiro no Brasil), a qual será 

paga pelo arrematante diretamente ao gestor judicial do sistema no prazo de 24 horas.  

 

O auto de arrematação somente será assinado pelo juízo, após a comprovação do pagamento integral do valor da 

arrematação e da comissão do gestor judicial do sistema.  

 

O exequente se vier a arrematar o bem, não estará obrigado a exibir o preço, ou seja, a efetuar o deposito judicial do lanço.  

Todavia: a) se houver concurso de credores, deverá efetuar o deposito judicial do lanço, nos autos, no prazo de 24 horas, 

para posterior analise judicial do concurso de credores, sob pena de declarar sem efeito a arrematação, sendo o bem 

levado a novo pregão eletrônico, às custas do exequente (parágrafo único do art. 890 c.c. art. 711, parágrafo único, ambos 

do NCPC); b) se o valor oferecido e aceito exceder seu crédito, deverá efetuar depósito judicial da diferença , em 24 horas, 

sob pena de se declarar sem efeito a arrematação.  

 

Por meio do despacho de fls. 657, ficam os prepostos do gestor judicial, desde que previamente cadastrados, pelo leiloeiro, 

no Ofício de Justiça, e devidamente identificados, a: a) providenciarem o cadastro e agendamento, pela “Internet”, e dos 
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interessados na vistoria do bem objeto de alienação judicial eletrônica, cabendo aos responsáveis pela respectiva guarda, 

facultarem o ingresso desses interessados cadastrados;  b) designarem datas, para visitas; c) providenciarem a extração 

de cópia dos autos e de fotografias do bem constritos, objetos da alienação judicial eletrônica, para inseri-las no portal 

desta gestora, a fim de que os licitantes tenham pleno conhecimento  das características do bem, que será vendido no 

estado em que se encontra.  

 

Tratando-se de processo executório, competirá ao exequente providenciar a publicação dos editais legais, observando o 

prazo, que não poderá ser inferior a 10 dias da data estipulada para início da hasta. Afixe-se o edital no lugar de costume 

(certificar o fato) e publique-se o (art. 887, §1º, c.c art. 711, parágrafo único, ambos do NCPC. 

 

Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram, sem garantia, constituindo ônus do interessado 

verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas; 

 

Inexiste recurso ou causa pendente de julgamento sobre o bem, objeto da alienação judicial eletrônica;  

 

Será de total responsabilidade do arrematante, todos os custos pertinentes a impostos, bem como custos e encargos para 

a efetiva transferência de titularidade do imóvel, eventual regularização perante os órgãos competentes e sua imissão na 

posse.  

 

O leiloeiro deverá providencias a confecção e a publicação do edital, em jornal de ampla circulação local, observando o 

prazo, para juntada dessa publicação do edital, não poderá ser inferior a 5 dias da data designada, para o primeiro pregão 

eletrônico (art. 887, § 1º do NCPC).  

 

Não acostados os editais, até 48 horas uteis antes do primeiro pregão eletrônico, lance-se conclusão, para cancelamento 

destes.  

 

Em face do disposto no art. 884, I do NCPC c.c. os arts. 10 e 26 do Prov. CSM nº 1625/09, competirá, ao leiloeiro, os 

custos com a divulgação dos pregões eletrônicos, inclusive pela confecção publicação do respectivo edital.  

 

O gestor judicial do sistema acima designado e o respectivo leiloeiro, suportarão todas as despesas processuais, 

decorrentes de eventual aditamento das hastas públicas eletrônicas, por omissões suas. 
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Oportunamente, apresentado o edital, pelo gestor judicial do sistema, intime-se o executado, pelo D.O., se representado 

nos autos por advogado, ou por mandado, ou por carta registrada, ou por outro meio idôneo, se não tiver procurador 

constituído nos autos (art. 889 do NCPC), e, se o caso, seu respectivo cônjuge, eventuais usufrutuários, senhorio direto 

(na hipótese de enfiteuse – art. 689 do CC de 1916), credor hipotecário, ou anticrético, ou pignoratício, ao menos 10 dias 

antes do início da primeira praça (arts. 804 e 889, ambos do NCPC c.c. o artigo 826 do CC de 1916 e com o art. 1501 do 

CC. de 2002, dando-lhe ciência das datas, local e forma da alienação judicial eletrônica.  

 

Deverão, ainda, ser intimado das hastas públicas designadas, por carta registrada ou por outro meio idôneo, tudo a ser 

providenciado pelo exequente, se não for beneficiário de Justiça Gratuita: a) se o bem constrito estiver em condomínio, 

todos os condôminos com direito de preferência, em atenção ao disposto no art. 504 do CC. de 2002; b) se o bem constrito 

tratar-se de cota social, todos os demais sócios da pessoa jurídica, constituída pela cota constrita; c) os eventuais terceiros 

que forem titulares ou compromissários compradores, com título registrado, dos bens constritos.  

 

Se existir outra constrição judicial registrada, na transcrição/matrícula de imóvel, objeto da alienação judicial eletrônica, a 

Serventia deve comunicar, por e-mail institucional da Vara destinatária ou, se inexistente, por ofício (a ser encaminhado, 

administrativamente), as datas e horários designados, aos respectivos juízos, para cientificação dos respectivos credores 

dos pregões eletrônicos designados.  

 

O interessando 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 considerado vil. 

A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelo menos vinte e cinco (25%) por cento do valor do 

lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, garantido por caução idônea, quando se tratar de moveis, e 

por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis, sendo que a proposta de pagamento do lance à vista sempre 

prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado.  As propostas para aquisição em prestações indicarão o prazo, 

a modalidade, o indexador de correção monetária e as condições de pagamento do saldo. No caso de atraso no pagamento 

de qualquer das prestações, incidirá multa de 10% sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas (art. 

895 e seguintes do CPC).  

 

A Praça será conduzida pela Gestora Judicial LUT - Gestão e Intermediação de Ativos Ltda. e pelo Leiloeiro Oficial Cezar 

Augusto Badolato Silva, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP, sob o n° 602. 

Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal http://www.lut.com.br/ 

 

http://www.lut.com.br/
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O arrematante deverá pagar à Gestora Judicial LUT, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) 

sobre o preço de arrematação do bem. Tal valor será devido à Gestora Judicial LUT pelo arrematante ainda que haja a 

desistência da arrematação, assim como será devido pelo exequente nos casos de adjudicação do bem e pelo executado 

nos casos de acordo e remição, conforme Condições de Venda e Pagamento do leilão. 

 

Após a publicação dos editais dos pregões eletrônicos: 

i) Pedido de suspensão dos pregões ou de desistência (art. 775 cc. o art. 711 § ambos do NCPC) da 

execução/cumprimento, do julgado, pelo exequente competirá a este, depositar, nos autos, em guia judicial, os custos do 

leiloeiro, no valor de 2,5% do valor da avaliação dos bens constritos, que seriam alienados, por pregão eletrônico. A petição, 

em que deduzido o pedido, já deverá vir instruída com a guia de deposito judicial; ii) remição da execução, pelo executado 

art. 826 do NCPC ou pagamento do débito por terceiro (art. 930 do CC de 2002), competirá ao requerente depositar, nos 

autos, em guia judicial distinta do pagamento do crédito e demais ônus processuais, os custos do leiloeiro, em 2,5% do 

valor da avaliação dos bens constritos, que seriam alienados por pregão eletrônico. A petição, em que deduzido o pedido, 

já deverá vir instruída com a guia de deposito judicial; iii) substituição dos bens constritos por dinheiro, pelo executado, 

competirá a este depositar, nos autos, em guia judicial, os custos do leiloeiro, arbitrado em 2,5% do valor de avaliação dos 

bens constritos, que seriam alienados por pregão eletrônico. Esta disposição também se aplica ao depositário infiel, 

hipótese em que o percentual incidirá em relação ao bem sonegado. A petição, em que deduzido o pedido, já deverá vir 

instruída com a guia de deposito judicial; vi) composição das partes, competirá, a elas, declinar, na petição de acordo, 

quem arcará com os custos do leiloeiro, arbitrada em 2,5% do valor da avaliação dos bens constritos, que seriam alienados, 

por pregão eletrônico. Esse valor deverá ser recolhido, em guia de deposito judicial, que deverá instruir a petição de acordo. 

Na omissão das partes, esses custos do leiloeiro deverão ser suportados pelo exequente.  

 

Anulada a aquisição já realizada, por qualquer motivo i) sem concorrência de culpa do leiloeiro, será devido a gestora o 

valor que tiver sido arbitrado nos autos, a título de comissão do leiloeiro.  O valor pago, pelo adquirente, a título de 

comissão, dever-lhe-á ser restituído; ii) com concorrência de culpa do leiloeiro judicial do sistema, deverá restituir os valores 

que tiver recebido, a título de comissão. O valor pago, pelo adquirente, a título de comissão, dever-lhe-á ser restituído.  

 

 

A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e dos respectivos patronos.                   

                   

RELAÇÃO DOS BENS 
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BEM: Os direitos que os executados detêm sobre: I). O imóvel registrado sob a matrícula nº 64.829 do 3º CRI de São 

Paulo. Apartamento sob nº 16, localizado no 01º andar do Bloco “B”, do Edifício Casa bela, situado à Rua General Nestor 

Passos, nº 170, no 8º Subdistrito-Santana, desta Capital, contendo área útil de 62,41m², área comum de 26,279m², área 

total de 88,689m², correspondendo-lhe a fração ideal no terreno de 1,5651%. De acordo com laudo de avaliação, o 

apartamento possui 2 quartos sem suíte, dois banheiros sendo um social e outro menor localizado junto a lavanderia, 

pequena cozinha, sala e pequena varanda, tendo somente um elevador social e um de serviço, bem como uma vaga de 

garagem coberta, uma quadra poliesportiva, portaria 24 horas, segurança feita somente por monitoramento eletrônico, 

porém com grades de proteção pequena e um salão de festas com copa, além de bicicletário para guarda de bicicleta dos 

condomínios, tanto o apartamento internamente, quando o edifício possuem construção regular, com 24 anos de 

construção. Contribuinte nº 070.413.0072-2. Matrícula Atualizada:  Consta na R.02 que o imóvel desta matrícula foi dado 

em hipoteca ao Banco Bradesco S/A. Consta na Av. 03 ajuizamento de ação hipotecária ajuizada por Banco Bradesco 

contra os executados desta ação, perante a 08ª VC do Foro de Osasco (autos nº 1460/92). Consta na Av. 04 a penhora 

exequenda. II). Uma vaga de garagem indeterminada registrada sob a matrícula nº 64.830 do 03º CRI de São Paulo. A 

vaga é localizada no térreo do Edifício Casa bela, situado a Rua General Nestor Passos, nº 170, contendo área útil de 

10,35m², área comum de 17.485m² e área total de 27.835m², correspondendo-lhe a fração ideal no terreno de 0,2141%. 

Matrícula Atualizada: Consta na R.02 que o imóvel desta matrícula foi dado em hipoteca ao Banco Bradesco S/A. Consta 

na Av. 03 a penhora exequenda. Valor da Avaliação total: R$ 352.825,16 (trezentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e 

vinte e cinco reais e dezesseis centavos) atualizado até setembro de 2018 pela Tabela Prática do TJSP. Débitos de IPTU: 

Contribuinte nº 070.413.0072-2. De acordo com pesquisa realizada perante o site da Prefeitura de São Paulo, verificou-

se a existência de R$ 384,48 (trezentos e oitenta e quatro reais e quarenta e oito centavos) referente a débitos de IPTU 

ido exercício atual, bem como débitos inscritos em dívida ativa no valor de R$ 45.398,41 (quarenta e cinco mil, trezentos 

e noventa e oito reais e quarenta e um centavos, ambas pesquisas realizadas em 19/08/2018. Débitos da ação: R$ 

237.077,06 (duzentos e trinta e sete mil, setenta e sete reais e seis centavos), em março de 2017 conforme fls. 608 do 

processo em referência, valores que deverão ser atualizados para a data da arrematação e pelo qual responderão o 

produto da arrematação. Em havendo saldo remanescente, responderá pela diferença, o executado nesta ação. OBS: 

Compete apenas ao interessado no(s) bem(ns) eventual pesquisa de débito junto aos diversos Órgãos. - Os bens serão 

vendidos no estado de conservação em que se encontram, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas 

condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. Obs. O arrematante arcará com eventuais 

débitos que recaiam sobre os bens, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme artigo 130, parágrafo 

único do CTN; a comissão do leiloeiro; as despesas e os custos relativos à desmontagem, remoção, transporte e 

transferência patrimonial dos bens arrematados. Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram, 

sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para as al ienações 

judiciais eletrônicas. Será de total responsabilidade do arrematante, todos os custos pertinentes a impostos, bem como 
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custos e encargos para a efetiva transferência de titularidade do imóvel, eventual regularização perante os órgãos 

competentes e sua imissão na posse.  

 

 

Eu,                                                                                                   escrivã (o) subscrevi 

 

_________________________________ 

Daniela Claudia Herrera Ximenes  

Juíza de Direito 


