
 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  
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A Doutora CINARA PALHARES, Exma. Juíza de Direito da 15ª Vara Cível da Comarca da Capital do Estado de São 

Paulo, faz saber a todos quanto este edital virem ou dele conhecimento tiver e possa interessar, que será realizado o 

LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO, transmitido pelo site: www.leje.com.br, para venda dos bens abaixo descritos. A 

alienação será regida pelas regras do Código de Processo Civil, e demais normas aplicáveis. A condução de pregão ficara 

a cargo do Leiloeiro Oficial DENYS PYERRE DE OLIVEIRA, os interessados poderão tirar suas dúvidas no escritório do 

mesmo, localizado na Alameda Rio Negro, n. 161, conjunto 1.001, Edifício West Point, Alphaville, Barueri/SP, CEP 06454-

000, telefones 0800 789 1200 | 11 3969-1200. A empresa gestora dispõe de auditório próprio para recepcionar licitantes 

que desejarem participar do leilão de forma presencial.  

PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO – IDOSO 

 

Processo n.:    0051318-86.2018.8.26.0100 – Nº de Ordem 2017/002169 – Cumprimento de sentença – Condomínio 

 

Exequentes: ESTHER ANTUNES BARROS, CPF/MF 153.459.218-06, e cônjuge se casada for; ROSA MARIA DE 

BARROS, CPF/MF 065.691.688-51, e cônjuge se casada for; MARCIO ANTONIO BARROS, CPF/MF 

220.760.348-20, e cônjuge NORMA SUELY DE OLIVEIRA FARIAS, CPF/MF 251.073.644-20; 

ESPÓLIO DE SILVIA MARIA BARROS, representado pelo inventariante nomeado, SÓKRATES 

BARROS PAPAGEORGIOU, CPF/MF 338.228.388-37, neste ato representado por seu procurador, 

ULYSSES BARROS PAPAGEORGIOU, CPF/MF sob nº 360.124.498-52. 

 

Executados: JOÃO PAULO BARROS, CPF/MF 091.913.238-35, e cônjuge se casado for. 

 

Advogados: ANDRE PINTO DE CARVALHO MAGALHAES BERNARDINI – OAB/SP 310.338 e GABRIELA 

PIERRI SCHMIDT – OAB/SP 377.842. 

  

DATA E HORA – Serão considerados em todos os leilões o horário de Brasília 

 

1º Leilão: Início no dia 3 de julho de 2020 às 16:20h com término no dia 8 de julho de 2020 às 16:20h - VALOR DE 

AVALIAÇÃO: R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), em janeiro de 2020., (poderá ser atualizada à época 

da realização do leilão). 

2º Leilão: Início no dia 8 de julho de 2020 às 16:21h com término no dia 6 de agosto de 2020 às 16:20h – LANCE 

INICIAL A PARTIR DE 60% DA AVALIAÇÃO: R$ 900.000,00 (novecentos mil reais) 

 
DESCRIÇÃO DO(S) BEM(NS):  

 

PRÉDIO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 292,48 M², E SEU RESPECTIVO TERRENO COM ÁREA DE 200 M² SITUADO 

NA RUA CAIUBY, Nº 997, NOS CAMPOS DA ESCOLÁSTICA, 19ª SUBDISTRITO – PERDIZES, medindo 8,00m. de 

frente, por 25,00m. da frente aos fundos, de ambos os lados, tendo nos fundos a mesma largura da frente, perfazendo a 

área de 200m², confrontando do lado direito de quem de dentro do imóvel olha para a rua, com o prédio nº 987, do outro 

lado com Miguel Barbieri e nos fundos com Antônio Vieira Serôdio, conforme melhor descrito na matrícula nº 7.393 do 

2º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo. Contribuinte: 021.078.0007-3.  

 

CONSTA DO LAUDO DE AVALIAÇÃO: O terreno possui 200 m² de área total, 292,48 m² de área construída medida “in 

loco”, em formato regular. As condições físicas não apresentam trincas ou rachaduras que venham comprometer a 

estrutura do local, a estrutura física está em boas condições. As instalações elétricas funcionam normalmente e as 

instalações hidráulicas apresentam boas condições físicas. Os revestimentos internos e externos apresentam boas 

condições físicas de modo geral, exceto em alguns pontos de paredes externas da casa onde observa-se indícios de 
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infiltração, porém não compromete sua estrutura física. O imóvel é caracterizado por um padrão médio construtivo e de 

acabamento. A casa é assobradada e geminada com as casas vizinhas da direita e esquerda. A visita interna foi realizada 

de maneira a vistoriar todas as dependências da casa, que se constitui de: • Garagem: A entrada da casa dá-se por um 

portão de ferro, onde encontra-se a garagem aberta e com espaço para dois veículos. Piso em cerâmica e paredes em 

alvenaria e pedras; • Espaço de circulação na parte externa do imóvel: Segue-se o piso com o mesmo tipo de cerâmica, 

paredes e teto em alvenaria pintados na cor branca, aqui observa-se alguns indícios de infiltração; • Área de serviço 

interna: Piso cerâmico, paredes em azulejo e alvenaria com pintura branca, teto com pintura branca, escada de acesso ao 

piso superior; • Quintal: Aberto, piso cerâmico, paredes em alvenaria pintadas na cor branca, observa-se rachaduras e 

pontos de infiltração nas paredes; • Área de circulação interna com lavabo: Piso cerâmico, paredes e teto em alvenaria 

pintadas na cor branca, lavabo com piso cerâmico e paredes em alvenaria e azulejo, janela em alumínio e vidro tipo 

basculante; • Sala de estar: Piso cerâmico na cor bege, paredes e teto em alvenaria pintados na cor branca, Janela em 

vidro e alumínio; • Sala: Piso cerâmico na cor bege, paredes e teto em alvenaria pintados na cor branca, porta em madeira 

pintada na cor branca; • Cozinha: Piso cerâmico verde, Paredes em azulejos teto em alvenaria pintado na cor branca 

janela em vidro e alumínio tipo basculante; • Área de circulação interna: Piso em taco de madeira, aparentemente original 

da construção, paredes e teto em alvenaria com pintura na cor branca; • Banheiro: Piso em cerâmica na cor cru, paredes 

em azulejos na cor bege, teto em alvenaria e pintura na cor branca, observa-se desgaste natural do tempo no piso e 

azulejos; • Dormitório1: Piso em taco de madeira, aparentemente original da construção, paredes e teto em alvenaria com 

pintura na cor branca, armários embutidos, porta em madeira e pintura branca desgastada pelo tempo; • Dormitório 2: 

Piso em taco de madeira, aparentemente original da construção, paredes e teto em alvenaria com pintura na cor branca, 

armários embutidos, porta em madeira e pintura branca desgastada pelo tempo; • Dormitório 3 (suíte): Piso em taco de 

madeira, aparentemente original da construção, paredes e teto em alvenaria com pintura na cor branca, armários 

embutidos, porta em madeira e pintura branca desgastada pelo tempo, banheiro com piso cerâmico na cor branca, paredes 

em azulejo branco e teto em alvenaria e pintura na cor branca; • Ambiente 1: Ambiente reformado com piso cerâmico na 

cor preta, paredes em azulejo e teto em alvenaria com pintura nova na cor branca, porta e janela antiga, aparentemente 

original da construção; • Ambiente 2: Piso cerâmico de cor bege, paredes e teto em alvenaria com pintura na cor branca, 

porta e janela antiga, aparentemente original da construção; • Ambiente 3: Ambiente reformado com piso cerâmico na cor 

preta, paredes em azulejo e teto em alvenaria com pintura nova na cor branca, porta e janela antiga, aparentemente 

original da construção; • Área de serviço: Piso cerâmico de cor bege, paredes e teto em alvenaria com pintura na cor 

branca, porta e janelas antigas, aparentemente original da construção. 

 

LOCALIZAÇÃO: Rua Caiubi, nº 997, Perdizes, São Paulo – SP, CEP: 05010-000. 

 

AVALIAÇÃO: R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), em janeiro de 2020. 

 

O bem será vendido no estado em que se encontra e sem garantia. DÉBITOS, HIPOTECA E CONCURSO DE 

CREDORES: Os débitos que recaiam sobre o bem, seja de natureza tributária (IPTU), propter rem (condomínio), serão 

sub-rogados no valor da arrematação (art. 130, caput e parágrafo único, do CTN, c/c com o art. 908, § 1º, do CPC e art 

1.345 CC), ou seja, o imóvel será transferido ao arrematante livre de débitos e ônus anteriores à arrematação. Eventuais 

penhoras e hipotecas serão extintas com a arrematação (art. 1.499, VI, CC), ficando o arrematante livre de qualquer 

obrigação com esses credores (art. 908, CPC). Havendo pluralidade de credores (inclusive os garantidos por penhora) ou 

exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências, conforme art. 908, 

do CPC. O arrematante arcará com os custos relativos à transferência patrimonial do(s) bem(ns) arrematado(s) junto ao 

cartório de imóveis e órgãos competentes. Eventual regularização junto a prefeitura e ao cartório de registro de imóveis 

será de responsabilidade do arrematante. 

 

DOS DÉBITOS: R$ 130.135,01 (cento e trinta mil, cento e trinta e cinco reais e um centavo) (fl. 1/3) 
 

DOS PAGAMENTOS: O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h após 

o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do juízo competente, bem como a comissão do 

leiloeiro, no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação. O pagamento será feito através de boleto ou 

transferência bancária.  Em caso de cancelamento do leilão por questões alheias ao leiloeiro Ex: pagamento(s) do(s) 

debito(s), acordo, remissão entre outros), será devido a comissão no percentual de 5% (cinco por cento), sobre o valor 

transacionado a qual será suportada pelo(s) devedor(es)(s). 



  
 
 

DAS PROPOSTAS ANTECIPADAS: Os interessados em formalizar pagamento a vista ou parcelado, podem encaminhar 

suas propostas por escrito para o e-mail: proposta@leje.com.br. 

 

DA UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO:  Caso o credor/autor opte pela não adjudicação (art. 892, § 1º, CPC), participará das 

hastas públicas, na forma da lei em igualdade de condições, dispensando-se a exibição do preço, até o valor atualizado do 

débito da demanda processual, depositando o valor eventualmente excedente no mesmo prazo. 

 

DA FINALIZAÇÃO DA ARREMATAÇÃO: Após a confirmação do pagamento da comissão do leiloeiro, sinal ou quitação 

integral do(s) bem(ns) o auto de arrematação será assinado pelo juiz e pelo leiloeiro, ficando a arrematação será 

considerada irretratável, perfeita e acabada, para expedição da respectiva CARTA DE ARREMATAÇÃO em favor do 

vencedor. 

 

PUBLICAÇÃO DO EDITAL: as partes, seus respectivos cônjuges, interessados, ficam cientificados(intimados) da 

alienação em curso, não podendo alegar desconhecimento uma vez que este edital está publicado no portal do LEILÃO 

JUDICIAL ELETRÔNICO, www.leje.com.br, conforme previsto no art. 887, § 2° e art. 889, I a VIII e parágrafo único, ambos 

do Código de Processo Civil. 

 

 

São Paulo/SP, 12 de maio de 2020. 

 

 

 

DRA. CINARA PALHARES  

Juíza de Direito da 15ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP 
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