
30ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP 
 
 
 
EDITAL de 1º e 2º Leilão de bem imóvel e para intimação dos executados EQUIPAR 
LOCAÇÕES LTDA., CNPJ/MF n.º 08.982.940/0001-35 e NELSON LUIZ DE ANDRADE 
CORREIA, CPF/MF n.º 691.252.521-00 e demais interessados, expedido nos autos da 
Ação de Despejo Por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - 
Inadimplemento ajuizada por LUMATEX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 
LTDA., CNPJ/MF n.º 10.199.063/0001-72 e D.A. BRASIL REPRESENTAÇÃO COMERCIAL 
LTDA ME, CNPJ/MF n.º 09.579.592/0001-12, - Processo n.º 1091163-
84.2013.8.26.0100/01. 
 
A Dra. DANIELA DEJUSTE DE PAULA, MM. Juíza de Direito 30ª Vara Cível do Foro 
Central da Comarca de São Paulo/SP, na forma da lei, etc., FAZ SABER que, com 
fundamento nos artigos 882 a 903 do Código de Processo Civil e do Provimento CSM 
n.º 1625/09 do TJ/SP, combinado com o artigo 335, “caput”, do Código Penal, foi 
designada a venda do bem imóvel descrito abaixo, leiloando-se o imóvel em sua 
integralidade, reservadas, entretanto, as cotas partes dos coproprietários sobre o 
produto da alienação, de acordo com as regras e condições expostas a seguir: 
 
DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de 
computadores, no sítio do gestor do leilão (www.vizeuonline.com.br), em 
conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as 
fotos e a descrição detalhada do imóvel a ser apregoado. 
 
DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. 
Washington Luiz Pereira Vizeu, matriculado na JUCESP (Junta Comercial do Estado de 
São Paulo) sob o n.º 414. 
 
DO LEILÃO E DOS LANÇOS – O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através 
do portal (www.vizeuonline.com.br), sendo que o 1º Leilão terá inicio dia 
06/07/2021 às 14:00 horas e se encerrará dia 09/07/2021 às 14:00 horas, sendo o 
bem entregue a quem der valor igual ou superior ao da avaliação que é de R$ 
6.333,000,00 (seis milhões, trezentos e trinte e três mil reais). Não havendo lance 
igual ou superior ao valor da avaliação no primeiro leilão, seguir-se-á, sem interrupção, 
o 2º Leilão, que terá início no dia 09/07/2021 às 14:01 horas e se encerrará no dia 
30/07/2021 às 14:00 horas, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por 
cento) do valor da avaliação atualizada do imóvel abaixo descrito. Se porventura 
sobrevier lanço nos 3 (três) minutos antecedentes ao termo final da alienação judicial 
eletrônica, o horário de fechamento do pregão será prorrogado em 3 (três) minutos 
para que todos os usuários interessados tenham oportunidade de ofertar novos lanços 
(art. 14 do Prov. CSM n.º 1625/2009). 
 
COMO PARTICIPAR - O interessado em participar do leilão judicial eletrônica deverá se 
cadastrar previamente no site www.vizeuonline.com.br. Durante a alienação, os lanços 
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deverão ser oferecidos diretamente no sistema do Leiloeiro, de modo a viabilizar a 
preservação do tempo real das ofertas. 
 
DO IMÓVEL – “Uma casa residencial e seu respectivo terreno situados na Avenida 
República do Líbano, n.º 584, no 28º Subdistrito – Jardim Paulista, medindo o terreno 
15m de frente para a Avenida República do Líbano, por 28,80m da frente aos fundos, do 
lado esquerdo de quem olha da avenida para o imóvel, 32,85m do lado direito, também 
da frente aos fundos, tendo nos fundos, a largura de 10,00m, encerrando uma área de 
390,10m², confrontando do lado esquerdo com o prédio n.º 592, do lado direito com o 
prédio n.º 570, ambos lançados pela Avenida República do Líbano, e nos fundos com 
parte do prédio lançado pelo n.º 63 da Rua Colatino Marques”, conforme descrito na 
Matricula n.º 173.541, do 4º Ofício de Registro de Imóveis de São Paulo, Contribuinte 
n.º 036.106.0004-7. O imóvel será vendido em caráter "Ad Corpus”, sem garantia, 
constituindo ônus da parte interessada verificar suas condições antes das datas 
designadas para as alienações judiciais eletrônicas. Nada obstante, releva deixar 
consignado que de acordo com o Cadastro de Contribuinte na Prefeitura Municipal de 
São Paulo, consta como área de terreno de 403,0m², com área construída de 360,0m² e 
área ocupada pela construção de 180,0m², configurando, portanto, um pequena 
diferença entre o registro de matricula do imóvel e o Cadastro de Contribuinte da na 
PMSP. 
 
DÉBITOS DE IPTU - Contribuinte n.º 036.106.0004-7, valor R$ 33.663,00 (trinta e três 
mil seiscentos e sessenta e três reais) (ano de 2021), valores que serão atualizados à 
época da alienação. Não consta débitos de IPTU inscrito na dívida ativa. 
 
DAS OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE - Eventuais ônus sobre o imóvel e todas as 
providências e despesas relativas à transferência, tais como eventual desocupação, 
despesas de ITBI, foro, laudêmio, taxas, alvarás, certidões, escrituras, registros e outras 
despesas pertinentes, oriundos de construção ou reformas não averbados no Órgão 
competente, inclusive débitos apurados junto ao INSS, correrão por conta do 
arrematante, exceto eventuais débitos de IPTU, demais taxas e impostos, conforme o 
art. 130, “caput” e parágrafo único do CTN, os quais ficam sub-rogados no preço da 
arrematação (art. 908, §1º, CPC). 
 
DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por 
escrito ao e-mail: (leilaojudicialeletronico@vizeu.com.br). Independente da realização 
da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. 
 
DO VALOR MÍNIMO PARA VENDA DO IMÓVEL - No 1º leilão, o valor mínimo para a 
venda do imóvel apregoado será o valor da avaliação judicial que corresponde a R$ 
6.333,000,00 (seis milhões, trezentos e trinte e três mil reais) (janeiro de 2021), que 
será atualizada à época da alienação. No segundo pregão, o valor mínimo para a venda 
do imóvel corresponderá a 60% da avaliação atualizada. 
 
DAS CONDIÇÕES DE VENDA E PAGAMENTO - Será considerado arrematante aquele 
que der lance igual ou superior ao valor de avaliação (1º leilão) ou aquele que der lance 
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igual ou superior a 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação (2º leilão). O 
arrematante efetuará o pagamento à vista do preço do bem arrematado, no prazo 
improrrogável de até 24 horas após o encerramento da praça, sob pena de 
desfazimento da arrematação. Com a aceitação do laço, o sistema emitirá guia de 
depósito judicial identificado vinculado ao Juízo da execução (art. 18 do Prov. CSM n.º 
1625/2009). Os comprovantes de pagamento do lanço e da comissão do leiloeiro 
deverão ser encaminhados para o e-mail: (leilaojudicialeletronico@vizeu.com.br). 
Decorrido o prazo sem que o arrematante tenha realizado o depósito do preço ou do 
sinal, tal informação será encaminhada ao MM. Juízo competente para a aplicação das 
medidas legais cabíveis. 
 
DO PAGAMENTO PARCELADO - Cumprindo a previsão do artigo 891, parágrafo único 
e artigo 895 e parágrafos do CPC, poderão ser apresentadas propostas por escrito para 
o pagamento do lance de forma parcelada, sendo necessário sinal igual ou superior a 
25% (vinte e cinco por cento) do valor do lance (pagamento através de guia de 
depósito judicial identificado vinculado ao Juízo da execução) e o restante em até 30 
(trinta) parcelas, com indexador de correção monetária apresentado pelo arrematante 
e garantido pela hipoteca do próprio bem, ficando esta forma de pagamento sujeita 
a apreciação do MM. Juízo para validação. O lance parcelado deverá ser ofertado 
diretamente no site do Leiloeiro. A apresentação da proposta não suspende o leilão e 
o lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado. No caso de inadimplemento, 
incidirá multa de 10% (dez por cento) do valor das parcelas inadimplidas somadas com 
as vincendas, além disso, o inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução 
da arrematação ou a execução do valor inadimplido pelo arrematante. Os demais 
regramentos são encontrados no artigo 895 do Código de Processo Civil. 
 
DA COMISSÃO DO LEILOEIRO - O arrematante deverá pagar a comissão devida ao 
Leiloeiro que será de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação do bem. A 
comissão devida ao leiloeiro gestor não está incluída no valor do lance e não será 
devolvida ao arrematante em hipótese alguma, salvo se a arrematação for desfeita por 
determinação judicial por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as 
despesas incorridas na realização do leilão. O pagamento da comissão deverá ser 
realizado no prazo de até 24h (vinte e quatro horas), a contar do encerramento do 
leilão, diretamente ao gestor (art. 19 do Prov. n.º CSM n.º 1625/2009). 
 
DA ADJUDICAÇÃO - A partir da publicação do Edital, na hipótese de adjudicação do 
bem pelo exequente, este ficará legalmente responsável ela comissão de 5% (cinco por 
cento) devida ao gestor oficial, nos termos do previsto no artigo 884, parágrafo único, 
do Código de Processo Civil. 
 
DA REMIÇÃO DA EXECUÇÃO E DO ACORDO - Se a parte executada, após a publicação 
do presente edital, pagar a dívida antes de adjudicado ou alienado o bem, ou sendo 
firmado acordo entre as partes, deverá arcar com as despesas de divulgação assumidas 
pelo leiloeiro, nos termos artigo 40 do Decreto 21.981/32. Contudo, caso a remição ou 
acordo ocorra após a realização da alienação, o Leiloeiro fará jus à comissão 
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previamente fixada, conforme § 3º do artigo 7º da Resolução n.º 236 do Conselho 
Nacional de Justiça de 13/07/2016. 
 
DOS EMBARGOS À ARREMATAÇÃO - Assinado o Auto, a arrematação é considerada 
perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a serem julgados procedentes os 
Embargos à Arrematação, ocasião em que a arrematação poderá, no entanto, ser 
tornada sem efeito, desde que de acordo com os casos previstos no artigo 903, do 
Código de Processo Civil. 
 
DISPOSIÇÕES GERAIS - Ficam os executados, EQUIPAR LOCAÇÕES LTDA., NELSON 
LUIZ DE ANDRADE CORREIA e sua cônjuge MYRNA FREITAS CORREIA, a credora 
fiscal PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO e demais interessados, INTIMADOS 
das designações supra, bem como da penhora do imóvel realizada, através da 
publicação deste EDITAL, nos termos do artigo 274, parágrafo único, artigo 887, § 2º, 
§3º e § 5º e artigo 889, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, caso não 
sejam localizados para a intimação pessoal. Não consta dos autos haver recurso ou 
causa pendente de julgamento. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis 
no portal (www.vizeuonline.com.br). Será o edital publicado. 
 
 
São Paulo, __ de _______________ de 2021. 
 
 
Eu, _______________________________, Escrevente, digitei. 
 
 
Eu, _______________________________, Coordenador(a), subscrevi. 
 
 
 
 

DANIELA DEJUSTE DE PAULA 
Juíza de Direito 
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