2ª Vara do Juizado Especial Cível do Foro Regional I - Santana
da Comarca de São Paulo/SP
2º Oficio Juizado Especial Cível

EDITAL DE 1ª e 2ª PRAÇA E INTIMAÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL

O EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL DO FORO REGIONAL I - SANTANA DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP,
DRª. VIOLETA MIERA ARRIBA, nomeando o Leiloeiro Público
Oficial, GUSTAVO CRISTIANO SAMUEL DOS REIS, JUCESP 790, faz
ciência
aos
interessados
e,
principalmente,
aos
executados/devedores, que nos autos do processo de N.º 001898995.2016.8.26.0001 abaixo discriminados, venderá os bens/lotes
adiante discriminados, pelo maior lance em LEILÃO PÚBLICO a ser
realizado
em, 1º
Leilão
03/abril/2.018
e
2º
Leilão
25/abril/2.018 ambos às 15:00 horas por intermédio de Leilão
Público a ser realizado, simultaneamente, por meio presencial e
eletrônico. Em primeira praça/leilão os bens não poderão ser
vendidos por valor inferior ao da avaliação, indicado no
presente edital. Caso o bem não seja arrematado, em primeira
praça/leilão, por valor igual ou superior ao valor da avaliação,
será realizada segunda praça/leilão, na data indicada neste
edital, quando serão aceitos lances em valor inferior ao de
avaliação, desprezando-se preço vil, este representado por valor
inferior a 80% da avaliação (conforme art. 891, parágrafo único
do CPC). Se não houver expediente forense na data designada, o
leilão será realizado no primeiro dia útil subsequente, no mesmo
horário e local. FORMAS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Será sempre
considerado vencedor o maior lance ofertado, independente da
forma ou condição de pagamento que o arrematante venha a
optar A) À VISTA: Ao optar pelo pagamento à vista do valor do
lance, o arrematante, no ato da arrematação, deverá efetuar,
mediante guia judicial, o pagamento da integralidade do valor do
lance. Deixando o arrematante de depositar o valor no prazo,
será imposta a penalidade prevista no art. 897 do CPC, sem
prejuízo das demais penalidades previstas em lei ou no presente
edital. B) PARCELADO: Ao optar pelo pagamento parcelado, o
licitante, no ato da arrematação deverá efetuar, mediante guia
judicial, o pagamento do valor mínimo correspondente a 25% do
valor da arrematação, quitando o valor remanescente em, no
máximo, 30(trinta) parcelas (art. 895, §1º do CPC) iguais,
mensais e sucessivas, vencíveis a cada 30 (trinta) dias da data
da arrematação. Na hipótese de atraso no pagamento de qualquer
parcela, incidirá multa de 10% sobre a soma da parcela
inadimplida com as parcelas vincendas (conforme art. 895 §4º do
CPC). O valor das parcelas deverá ser atualizado, mensalmente,
desde a data da arrematação, pela média do INPC+IGP-DI (pro rata
die), devendo o montante ser quitado mediante guia de depósito
judicial vinculada aos autos a que se refere o bem arrematado.
Caso o vencimento de alguma parcela recaia em final de semana ou
feriado, o mesmo ficará automaticamente prorrogado para o
primeiro dia útil subsequente. A arrematação de bem imóvel
mediante pagamento parcelado do valor da arrematação, nos termos
previstos neste edital, será garantida por hipoteca gravada
sobre o próprio imóvel arrematado. Em caso de arrematação de
bens móveis mediante pagamento parcelado, o r. juízo poderá
condicionar a entregar do bem à quitação de todas as parcelas.

Na hipótese de inadimplemento, o exequente poderá optar pela
resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a
execução do valor devido. Caso seja pleiteada a resolução da
arrematação, o arrematante, sem prejuízo das demais sanções
previstas na lei e/ou neste edital, assim como sem prejuízo da
apuração de eventuais perdas e danos, perderá o sinal de negócio
já pago. Caso seja pleiteada a execução, todas as parcelas
vincendas
vencerão
antecipadamente
à
data
da
parcela
inadimplida, incidindo sobre o montante devido a multa prevista
no art. 895 §4º do CPC, além das demais sanções eventualmente
previstas neste edital e/ou na legislação em vigor, arcando o
arrematante inadimplente com as custas processuais e honorários
advocatícios decorrentes da execução, tudo isso sem prejuízo da
apuração de eventuais perdas e danos C) LANCES PRESENCIAIS E
PELA INTERNET: Os interessados em participar do leilão/praça
poderão dar lances, presencialmente,na Rua Amaro Cavalheiro,
347, sala de Convenções – Pinheiros/SP, Cep: 05425-011 no dia e
hora marcados para a realização do leilão/praça, ou pela
internet, por intermédio do site www.gustavoreisleiloes.com.br,
para tanto deverão ser observadas e cumpridas as regras
indicadas no referido site, não podendo, posteriormente, sob
qualquer hipótese, alegar desconhecimento. D)TAXA DE LEILÃO: Em
caso de arrematação, 5% (cinco por cento) sobre o valor da
arrematação,
conforme
disposição
expressa
do
artigo
24,
parágrafo único do Decreto-Lei 21.981/32, através de deposito
bancário em nome de de GUSTAVO C. S. DOS REIS LEILÕES - ME,
inscrito no CNPJ/MF sob nº 29.277.953/0001-83, conta corrente n°
32338-6, da Agencia 8482 do BANCO ITAÚ, 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.
Em
casos de adjudicação, 2% (dois por cento) sobre o valor
atualizado do bem adjudicado. Em caso de remição ou acordo, 2%
(dois por cento) sobre o valor da dívida atualizada até a data
da arrematação ou sobre o valor atualizado do bem, o que for
menor, Na hipótese do bem ser arrematado, pelo exequente, com
créditos do próprio processo, será devida a comissão no
percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor da arrematação.
A comissão deverá ser integralmente paga no ato da arrematação,
adjudicação,
remição
ou
acordo. E)
INFORMAÇÕES: pelo
site www.gustavoreisleiloes.com.br,
pelo
e-mail
atendimento@gustavoreisleiloes.com.br ainda pelo telefone (11)
3101-1888. F)DÍVIDAS E ÔNUS: Os bens serão entregues livres de
quaisquer dívidas e/ou ônus, observadas as exceções constantes
neste edital. No que se refere aos créditos tributários, aplicase a norma prevista no art. 130, § único do Código Tributário
Nacional, exceto em caso de adjudicação. Em caso de arrematação
de bem imóvel, caberá ao arrematante arcar com a integralidade
dos débitos relativos a taxas condominiais, incluindo valores
vencidos em data anterior e posterior à da arrematação. Contudo,
na hipótese de arrematação de bem imóvel em processo cujo objeto
seja a cobrança de taxas condominiais do próprio bem arrematado,
o arrematante arcará apenas com o valor do débito de taxas
condominiais (inclusive valores eventualmente cobrados em outros
processos, bem como valores que nem mesmo sejam objeto de
cobrança judicial) que eventualmente supere o valor da
arrematação, ou seja, em tal hipótese ficará o arrematante
responsável pelo pagamento do valor resultante da diferença, se
houver, entre o valor do débito das taxas condominiais, e o
valor da arrematação. Em caso de adjudicação, arcará o
adjudicante com todos os débitos do imóvel. Caberá ao
interessado verificar a existência de débitos tributários e

débitos
de
taxas
condominiais,
no
caso
dos
bens
imóveis. G)CONDIÇÕES
GERAIS: Os
bens
serão
entregues
nas
condições em que se encontram, inexistindo qualquer espécie de
garantia. A venda dos bens imóveis será sempre considerada ad
corpus, sendo que eventuais medidas constantes neste edital
serão meramente enunciativas. Em caso de arrematação de bem
móvel, fica ao encargo do arrematante a retirada e transporte do
bem do local onde o mesmo se encontra. Em caso de arrematação ou
adjudicação de bem imóvel, caberá ao arrematante tomar as
providências e arcar com os custos da desocupação do bem, caso o
mesmo esteja ocupado. Caberá ao arrematante arcar com todos os
custos para eventual regularização do bem arrematado. Caberá ao
arrematante arcar com todos os custos da arrematação, inclusive
para a expedição da respectiva carta de arrematação, se houver.
Caberá ao arrematante tomar todas as providências e arcar com
todos os custos para a transferência do bem junto aos órgãos
competentes. Caberá ao arrematante arcar com todos os tributos
eventualmente incidentes sobre a arrematação e transferência do
bem, inclusive, mas não somente, ICMS, ITBI, IRPF ou IRPJ, taxas
de transferência, dentre outros.
PROCESSO N.º 0018989-95.2016.8.26.0001.
EXEQUENTE: RONNE MARINHO DA ROCHA, inscrito no CPF/MF sob nº
036.418.264-46
EXECUTADO: CASA GRANDE DESIGN COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI ME.,
inscrita no CNPJ/MF sob nº 23.494.536/0001-06
DEPOSITÁRIO FIEL: VALDIR DA SILVA PEREIRA, RG 24.510.442
CERTIDÃO
1) BEM IMÓVEL – Sofá, 3 lugares, em couro, da cor preta,
reclinável e retrátil, fabricante Anagon, modelo Euro, novo do
estoque rotativo.
2) Recursos Pendentes: Não Há;
3) Ônus: Não Há;
VALOR DA DÍVIDA: R$ 5.089,21 (cinco mil, oitenta e nove reais e
vinte e um centavos), atualizada em JANEIRO/2018;

VALOR

DE

AVALIAÇÃO:

R$

4.899,00

(quatro

mil,

oitocentos

e

noventa e nove reais) para JULHO/2017.
Valor do bem atualizado para JANEIRO/2018: R$ 4.944,71 (quatro
mil,

novecentos

e

noventa

e

quatro

reais

e

setenta

e

um

centavos).
VALOR DO BEM EM SEGUNDA PRAÇA – 80%: R$ 3.955,76 (três mil,
novecentos e cinquenta e cinco reais e setenta e seis centavos)
O Leiloeiro Público Oficial, por ocasião do leilão, fica desde
já desobrigado a efetuar a leitura do presente edital, o qual se

presume seja de conhecimentos de todos interessados. Art. 889
parágrafo único do CPC. A PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL SUPRE EVENTUAL
INSUCESSO

NAS

NOTIFICAÇÕES

PROPRIETÁRIO(A)S,

OS

PESSOAIS

DA

INTERESSADO(A)S,

EXECUTADA,
E

DOS

CO-

PRINCIPALMETE

OS

EXECUTADO(A)S, CREDORES HIPOTECÁRIOS, OU CREDORES FIDUCIÁRIOS,
BEM

COMO

OS

RESPECTIVOS

CÕNJUGES,

SE

CASADO

FOREM

e

será

realizada através da rede mundial de computadores através do
sítio
artigo

eletrônico
887,

do

do
CPC.

Leiloeiro,
Dúvidas

e

conforme

o

paragrafo

esclarecimentos:

2º,

do

pessoalmente

perante o Ofício Cível onde tramita a ação, no escritório do
Leiloeiro

Público

Oficial,

ou

por

e-mail:

juridico@gustavoreisleiloes.com.br. Será o presente Edital, por
extrato, afixado e publicado, na forma da Lei.

Eu,

,Escrevente, digitei

Eu,__________________________________, Escrivão(ã), Subscrevi.

VIOLETA MIERA ARRIBA
Juiza de Direito

