
-FORO REGIONAL - ITAQUERA 

3ª Vara Cível - 3º Ofício Cível 

 

Edital de 1ª e 2ª Hasta de bem imóvel e para intimação do executado ESPOLIO DE IVALDO 

BATISTA DE BARROS CPF/MF 063.040.108-00 na pessoa de sua inventariante ZENAIDE 

CARVALHO DE BARROS, CPF/MF 273.962.548-09, bem como a Credora Hipotecaria CAIXA 

ECONOMICA FEDERAL CNPJ/MF 00.360.305/0001-04 e terceiros interessados, expedido nos autos 

do Procedimento Sumário que lhes requer CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ARICANDUVA 

CNPJ/MF 03.237.546/0001-59 Proc. 0117635-40.2007.826.0007. 

 

A Dr. Daniella Carla Russo Greco de Lemos, M,M, Juíza de Direito da 3ª Vara Cível do Foro Regional de 

Itaquera, na forma da Lei, etc...  

 

FAZ SABER que, com fundamento no artigo 880 do Código de Processo Civil, regulamentado pelo 

Provimento CSM no 1625/09 do TJ/SP, através do Leiloeiro Oficial Sr. Odilson Alves de Oliveira 

responsável pela empresa gestora VENETO LEILÕES (www.venetoleiloes.com.br), portal de leilões 

on-line, levará a público pregão de venda e arrematação na 1ª Praça com início no dia 03/10/2016, às 

14:00  horas e com término no dia 06/10/2016, às 14:00 horas, entregando-o a quem mais der valor 

igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para a 2ª Praça com início no dia 

06/10/2016, às 14:01 horas e com término no dia 27/10/2016, às 14:00 horas, caso não haja licitantes na 

1ª Hasta, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% do 

valor de avaliação (Art. 891 do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009), do imóvel abaixo descrito, 

conforme condições de venda constantes no presente edital. 

  

IMÓVEL A SER PRACEADO: Apartamento n 104, localizado no 10° pavimento do Bloco 09 do 

“CONJUNTO RESIDENCIAL ARICANDUVA”, situado á Avenida Aricanduva, s/n°, no DISTRIDO 

DE ITAQUERA, contendo a área privativa de 54,71m² área comum de 24,8614m² (sendo 18,5887m² de 

área comum no prédio e de 6,2727m² de área comum externa), área total de 79,5714m² e uma fração ideal 

no terreno de 31,3283m² ou 0,179712%. Matricula 159,064, ficha 01, livro n° 2 – Registro geral no 9º 

Cartório de Registro de Imóveis da Capital – São Paulo Contribuinte 150.031.0043-3.      

 

DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO IMÓVEL – No primeiro pregão, o valor mínimo para a venda 

do imóvel apregoado será o valor da avaliação judicial que corresponde a R$ 230.000,00 (Março 2016). 

No segundo pregão, o valor mínimo para a venda do imóvel corresponderá a 50% do valor atualizado da 

avaliação judicial. 

 

ÔNUS: HIPOTECA. R.6, em 22 de agosto de 2000. 

Por instrumento particular mencionado na Av. 4 Ivaldo Batista de Barros e sua mulher Zenaide Carvalho 

de Barros já qualificados deram em Hipoteca á CAIXA ECONOMIVA FEDERAL – CEF, com sede em 

Brasília – DF no setor bancário sul, quadra 04 lote 03 e 04,  CNPJ/MF 00360.305/0001-004 o Imóvel, 

para garantia da divida no valor de R$46.896,79  pagável através de 204 prestações mensais, segundo o 

sistema de amortização –SACRE, com juros anuais, ás taxas nominal de 12,000% e efetiva de 12,6825% 

sendo de R$ 737,93 que vencerá no mês subsequente, no mesmo dia da assinatura do contrato objeto da 

presente, tudo na forma e demais condições constantes do titulo.        

 

 

VISITAÇÃO - Interessados em visitar os bens deverão se apresentar, trazendo consigo cópia do presente 

edital e documento de identificação pessoal. Em caso de recusa do fiel depositário, o interessado deverá 

comunicar o MM. Juiz, que adotará as sanções cabíveis. É vedado aos Senhores Depositários criar 

embaraços à visitação dos bens sob sua guarda, sob pena de ofensa ao artigo 77, inciso IV, do CPC. 



 

DO CONDUTOR DO LEILÃO: Será conduzida pela Gestora Judicial VENETO LEILÕES com sede à 

Rua do Borges Lagoa, nº908, Ap. 14- tel. (11)5083-4683 e (11) 9*7283-8717, representada pelo Leiloeiro 

Oficial Odilson Alves de Oliveira inscrito na JUCESP sob o nº  991 

 

DOS LANCES – Deverão ser oferecidos diretamente no sistema do gestor www.venetoleiloes.com.br e 

imediatamente divulgados on-line, de modo a viabilizar a preservação do tempo real das ofertas. Não será 

admitido sistema no qual os lanços sejam remetidos por e-mail e posteriormente registrados no site do 

gestor, assim como qualquer outra forma de intervenção humana na coleta e no registro dos lanços (art. 

15 do Prov. CSM nº 1625/09). 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 nº 1625/09). 

 

DOS DÉBITOS – O arrematante se responsabiliza pelo pagamento de débitos condominiais não inclusos 

no processo, bem como caso haja saldo remanescente oriundos da Obrigação (PROPTER REM – 

DÉBITOS CONDOMINIAS -) , pelos débitos fiscais e tributários incidentes sobre o imóvel arrematado, 

exceto aqueles previstos no art. 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional. Todas as regras e 

condições aplicáveis estão disponíveis no Portal www.venetoleiloes.com.br. A alienação obedecerá o 

disposto na legislação aplicável, no Provimento CSM nº 1.625/09 do TJSP e o caput do artigo 335, do 

Código Penal. Débito Exequente R$ 38.275,95 Débito de IPTU R$ 5.269,12  

 

PAGAMENTO e RECIBO DE ARREMATAÇÃO - O preço do bem arrematado, deverá ser 

depositado através de guia de depósito judicial do Banco Brasil, (obtida em suas agências ou através do 

site www.bb.com.br, necessário obtenção de ID de depósito) no prazo de 24 horas da realização do leilão, 

bem como deverá ser depositada a comissão do Leiloeiro através de pagamento em dinheiro na rede 

bancária, Boleto Bancário, DOC ou TED – deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do 

Banco Brasil Em até 24 horas após o encerramento do Leilão, o arrematante receberá um e-mail com 

instruções para depósito – recomendamos esperar o recebimento deste e-mail antes de efetuar o depósito. 

Decorridos o prazo sem que arrematante tenha realizado o depósito, tal informação será encaminhada ao 

MM. Juízo competente para a aplicação das medidas legais cabíveis. A arrematação será feita mediante 

pagamento imediato do preço pelo arrematante conforme condições de pagamento acima indicadas.  

 

REMIÇÃO DA EXECUÇÃO: Se os executados, após a publicação do edital em epígrafe, pagarem a 

dívida antes de adjudicados ou alienados os bens, na forma do artigo 826, do Código de Processo Civil, 

deverão apresentar até a data e hora designadas para o leilão, a guia comprobatória do referido 

pagamento, acompanhada de petição fazendo menção expressa quanto à remição da execução, sendo 

vedado para tal finalidade o uso do protocolo integrado. Neste caso, deverão os executados pagar a 

importância atualizada da dívida, mais juros, custas, honorários advocatícios e a comissão devida ao 

Leiloeiro Oficial de 5% sobre o valor pago (dívida exequenda). ADJUDICAÇÃO: Hipótese na qual a 

comissão do gestor será de 5% sobre o valor de adjudicação a ser pago por aquele que adjudicar. 

ACORDO: Sendo firmado acordo entre as partes, deverão os executados arcar com as despesas de 

divulgação assumidas pelo leiloeiro. 

 

DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: pessoalmente perante o Gestora Judicial VENETO LEILÕES 

com sede à Rua do Borges Lagoa, nº 908, Ap. 14 - tel. (11)5083-4683 e (11) 9*7283-8717 e-mail: 

juridico@veneto leiloes.com.br. 

 

Ficam os EXECUTADOS, CREDOR  HIPOTECARIO INTIMADOS das designações supra, através 

da publicação deste EDITAL, caso não sejam localizados para a intimação pessoal. Não consta dos autos 

haver recurso ou causa pendente de julgamento. “Eventuais ônus sobre os imóveis, correrão por conta do 



arrematante”, exceto eventuais débitos de IPTU e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor 

da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. Será o presente edital, por 

extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 11 de  agosto de 2016.  

 

 

Eu, _______________________________, Escrevente, digitei. 

 

 

Eu, _______________________________, Escrivão(ã)-Diretor(a), subscrevi. 

 

 

 

Daniella Carla Russo Greco de Lemos 

Juíza de Direito 

 

 


