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EDITALDELEILÃOEINTIMAÇÃO 

ODoutoJuízoda28ªVaraCíveldoForoCentralCíveldaComarcadeSãoPaulo/SP,fazsabera
todos quanto possam interessar que, nos termos estabelecidos neste edital, serárealizadoleilão
público,pormeiodoportalw
 ww.tezaleiloes.com.br. 

PROCESSO:
1072670-15.2020.8.26.0100-DespesaCondominial. 
EXEQUENTE:
CONDOMÍNIOLINKHOMEAUGUSTA-CNPJ30.922.502/0001-30. 
EXECUTADA:
SARDENHAPROJ.IMOBILIÁRIOSPELTDA-CNPJ10.533.612/0001-01; 
INTERESSADOS: ITAÚUNIBANCOS/A-CNPJ60.701.190/0001-04; 
ARMANDOCHAVESCORREAPINTO-CPF410.321.792-87; 
PREFEITURAMUNICIPALDESÃOPAULO-C
 NPJ46.395.000/0001-39. 

1ºLEILÃO:
inícioem1
 8/10/2021,à
 s10h30min,e
 términoem2
 1/10/2021,às1
 0h30min; 
LANCEINICIAL: 100%(cemporcento)dovaloratualizadodaavaliação.Nãohavendolance,
seguiráseminterrupçãoparao: 

2ºLEILÃO:
inícioem2
 1/10/2021,à
 s10h31min,e
 términoem1
 1/11/2021,às1
 0h30min; 
LANCEMÍNIMO:
60%(sessentaporcento)dovaloratualizadodaavaliação. 

DESCRIÇÃO DO BEM: APARTAMENTO N. 602, LOCALIZADO NO 6º DO PAVIMENTO DO
BLOCO A DO CONDOMÍNIO LINK HOME AUGUSTA, situado naruaDonaAntôniadeQueirós,
n.88, no 7º Subdistrito - Consolação, com aárearealprivativade27,010m²,árearealcomumde
37,813m²(sendo33,208m²deáreacoberta-nestainclusaaáreareferentea1vagaindeterminada
de garagem e 4,605m² de área descoberta), perfazendo a área total de 64,823m²,
correspondendo-lhe no terreno a fração ideal de 0,004440. CONTRIBUINTE: 010.025.1392-8.
MATRÍCULA:102.196,do5ºCRIdeSãoPaulo/SP.LOCALIZAÇÃO:RuaDonaAntôniadeQueirós,
88,Consolação,SãoPaulo,SP,CEP01307-011.FIELDEPOSITÁRIO:aExecutada. 

AVALIAÇÃO: R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais), em Junho de 2021, que atualizado
correspondeàR$372.220,00(trezentosesetentaedoismil,duzentosevintereais),paraJulho
de2021. 

DÉBITO DA DEMANDA: R$ 7.507,03 (sete mil, quinhentos e sete reais e três centavos), em
Fevereirode2021(fls.165). 

I-CONDIÇÕESGERAIS:oleilãoseráconduzidopeloLeiloeiroOficialALFIOCARLOSAFFONSO
ZALLI NETO, inscrito na JUCESPsobonº1.066eERICKSOARESTELES,inscritonaJUCESP
sob o n° 1.197, com escritório profissional à Av. Francisco Matarazzo, nº 1.752, conj. 2.305,
Perdizes, São Paulo/SP, CEP 05001-200, telefone 11 2323-3353, realizado exclusivamente de
formaELETRÔNICApormeiodoportalT
 EZALEILÕES,websitew
 ww.tezaleiloes.com.br. 

Compete aos interessados em participar do leilão: a) cadastrar previamente no site; b) solicitar
habilitaçãoantesdadataprevistaparaoencerramentodecadaleilão;c)leratentamenteoeditalde
leilão e documentos disponibilizados no site; d) ao arrematante, enviar o comprovante de
pagamentoaoleiloeironoprazoimprorrogáveldeumdiaútilaoe-mailcontato@tezaleiloes.com.br
ououtroindicadopeloleiloeiro;e)assegurarquepossuiosrequisitosdeestruturaparaparticipardo
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leilãoviainternet(conexão,equipamento,etc);
f)analisardetalhadamenteoslotes,documentose
informações do leilão, inclusive visitando o(s) bem(ns), quando possível, mediante prévio
agendamento,alémdasinformaçõesabaixo: 
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Consulteosrequisitosdesistemaindicadosnositew
 ww.tezaleiloes.com.br 






II - ÔNUS: a penhora do bem referente a este processo encontra-se assentada às fls. 159 dos
autos e na Av. 04, de 26/02/2021, da respectiva matrícula. Consta na Av. 01, de 23/05/2018,da
matrícula, HIPOTECA em favor do ITAÚ UNIBANCO S/A, CNPJ nº 60.701.190/0001-04. Consta
informação às fls. 115/140 dos autos, do COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA, o qual
configura como promissário comprador o Sr. Armando Chaves Correa Pinto, CPF nº
410.321.792-87. Em consulta realizada no site da Prefeitura Municipal de São Paulo, constam
débitosdeIPTUsobreoimóvelnovalordeR$5.988,50,osquais,nãoserãoderesponsabilidade
doarrematante.Nãohánosautosinformaçõesdequesobreobemrecaiaoutrosônus,recursosou
processos. 

III-DÉBITOS,ÔNUSEHIPOTECA:oarrematantearcarácomosdébitospendentesquerecaiam
sobreobem,excetoosdecorrentesdedébitosfiscaisetributáriosconformeoartigo130,parágrafo
único,doCTN,e,despesaspropterrem,queserãosubrogadosnovalordaarrematação.Osbens
serão vendidos noestadodeconservaçãoemqueseencontram,semgarantia,constituindoônus
do interessado verificar suas condições. Eventuais penhoras e hipotecas serão extintas com a
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arrematação,
ficandooarrematantelivredequalquerobrigaçãocomessescredores. 

IV-PAGAMENTO:Opagamentopoderáser:a)ÀVISTA:olanceàvistasempreprevalecerásobre
aspropostasdepagamentoparcelado;b)PARCELADO:sinaldenomínimo25%(vinteecincopor
cento)eosaldoematé30(trinta)meses,mediantepropostaescrita,aserenviadadiretamenteno
Portal, antes do encerramento do leilão pretendido (1º ou 2º),ficandoaseucargo,casovenhaa
arrematar, emitir as guias das parcelas e juntá-las no processo; c) CRÉDITO: se o exequente
arrematar os bens e for o únicocredor,nãoestaráobrigadoaexibiropreço,mas,seovalordos
bensexcederaoseucrédito,depositará,dentrode3(três)dias,adiferença,sobpenadetornar-se
semefeitoaarrematação. 

V-COMISSÃO:acomissãodoleiloeiroseráde5%(cincoporcento)dovalordaarrematação,não
estáincluídanovalordolance.Opagamentoseráfeitoatravésdeboletobancárioououtromeioa
ser indicado pelo Leiloeiro Oficial e o comprovante deverá ser imediatamente encaminhado pelo
e-mail: contato@tezaleiloes.com.br. Na hipótese de acordo ou remição após a realização da
alienação, será devido o pagamento da comissão do leiloeiro à cargo do Executado, salvo
convenção diversa entre as partes, nos termos do parágrafo terceiro, do art. 7º, da Res. CNJ
236/2016. 

VI-PÓSLEILÃO:comprovadoopagamentodolanceàvistaoupagoosinaleprestadaagarantia,
separcelado,bemcomodacomissão,oLeiloeirolavraráoAutodeArremataçãoeencaminharáao
processo,ocasiãoemqueseencerraarelaçãoeobrigaçõesentreArrematanteeLeiloeiro.Após,o
Arrematante deverá aguardar a ordem do Juízo para pagar e comprovarnosautosoImpostode
Transferência de Bem Imóvel - ITBI e da taxa judiciária indicada para, então, expediraCartade
Arrematação para transmissão do bem ao Arrematante e, sendo o caso, o Auto de Imissão na
Posse. 

VII-CIENTIFICAÇÃOEPUBLICAÇÃODOEDITAL:parafinsdoquedispostonoart.889,incisosI
à VIII e parágrafo único, do CPC, ficam cientes da alienação as partes por seus patronos e
representanteslegais(quandoforocaso),seusrespectivoscônjuges,interessadosdescritosacima
ou não, não podendo alegar desconhecimento diante da publicidade em rede mundial de
computadores. Este edital será publicado no sítio eletrônico www.tezaleiloes.com.br, conforme
previstonoart.887,§2°,doCódigodeProcessoCivil-CPC. 
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Art.908,parágrafoprimeiro,CPC,art.130,parágrafoúnico,CTNeart.1.499,CC. 

Av.FranciscoMatarazzo,nº1.752,conj.2.305,Perdizes,SãoPaulo/SP,CEP05001-200 
www.tezaleiloes.com.br 




EstecertameéregidopelasnormasepenasprevistasnoCódigodeProcessoCivil,CódigoPenal,
ResoluçãoCNJn°236/2016, Decreton°21.981/1932,Provimenton°2.614/2021edemaisnormas
aplicáveis, em especial no que diz respeito à inadimplência, desistência, tentativa de impedir ou
atrapalharocertameereparaçãodedanos. 


SãoPaulo,04deAgostode2021. 



FLAVIAPOYARESMIRANDA 
JuízadeDireito 
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