
 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - COMARCA DE SÃO PAULO 
11ª VARA CÍVEL – FORO REGIONAL II – SANTO AMARO 
Av. Nações Unidas, 22.939, Torre Brigadeiro - 7º Andar, Vila Almeida - CEP 04795-100 
 Telefone: (011) 5541-8184 - E-mail: upj9a14cv@tjsp.jus.br  

 

 

O Doutor ANTONIO CARLOS SANTORO FILHO, Exmo. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível – Foro Regional II de Santo 

Amaro da Comarca de São Paulo 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.  

 

Processo n.:         1054364-35.2019.8.26.0002  – Nº de Ordem 2019/002508 –  Execução de Título Extrajudicial –  

                                  Condomínio em Edifício 

 

Exequentes: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RADAL I, CNPJ/MF 54.223.110/0001-41, pessoa de seu 

representante legal MARCO ANTONIO DE PAULA, CPF/MF 77.029.487-87. 

 

Executados: STEVE CARLOS BARANY, CPF/MF 695.721.358-72, e  cônjuge se casado for e WALKIRIA 

HELENA CALLE BARANY, CPF/MF 860.501.179-34, e cônjuge se casada for. 

 

Interessados: MUNICIPIO DE SAO PAULO, CNPJ/MF 46.395.000/0001-39, na pessoa de seu representante legal; 

Processo interessado: 0069214-88.2008.8.24.0023, em trâmite perante a 1ª Vara de 

Florianópolis/SC. 

 

Advogados: MARCUS VINICIUS RIBEIRO CRESPO – OAB/SP 138.767; CELSO LUIZ MORENO SUMYK – 

OAB/SP 222.714; RICARDO DA SILVA REGO – OAB/SP 237.392 e CESAR HENRIQUE URBINA 

BIANCO – OAB/SP 405.819 

 

Serão considerados em todos os leilões o horário de Brasília 

 

1º Leilão: Início no dia 30 de julho de 2020 às 14:20h com término no dia 4 de agosto de 2020  às 14:20h - VALOR 

DE AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 1.304.553,98 ( um milhão trezentos e quatro mil quinhentos e cinquenta e três 

reais e noventa e oito centavos) de 2020. 

2º Leilão: Início no dia 4 de agosto de 2020 às 14:21h com término no dia 1 de setembro de 2020 às 14:20h – 

LANCE INICIAL A PARTIR DE 60% DA AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 782.732,38 (setecentos e oitenta e dois mil 

setecentos e trinta e dois reais e trinta e oito centavos).  

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL:  

 

1 (UM) APARTAMENTO Nº 141 DUPLEX, LOCALIZADO NO 14º ANDAR DO EDIFÍCIO RADAL I, situado a Rua 

Fernandes Moreira nº 725, 29º Subdistrito Santo Amaro, contendo a área útil de 189,57 m², a área comum de 107,60 m², 

área total construída de 297,17 m², e fração ideal no terreno de 6,186%. Contribuinte: 087.149.0126-9. Conforme melhor 

descrito na matrícula de nº 110.536 do 11º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo. O Apartamento possui 

uma  VAGA SIMPLES Nº 19, LOCALIZADA NO 2º SUBSOLO DO EDIFÍCIO RADAL I (possui demarcação para o 

estacionamento de 3 veículos), contendo a área privativa de 36,78 m², a área comum de 10,42 m² área total de 47,20 m², 

e fração ideal no terreno de 0,59927%. Contribuinte: 087.149.0088-2. Conforme melhor descrito na matrícula de nº 

110.538 do 11º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo. 

 

DO FIEL DEPOSITÁRIO: STEVE CARLOS BARANY, CPF/MF 695.721.358-72 e   

http://www.leje.com.br/
https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=02001XMUC0000&processo.foro=2&processo.numero=1054364-35.2019.8.26.0002&uuidCaptcha=sajcaptcha_89081d6f04d547e5b6945a965422db57


  
 
 

CONSTA DO LAUDO DE AVALIAÇÃO:  o apartamento possui no pavimento inferior, sala de estar,  sala de jantar,  

sacada da sala de jantar, lavabo, escritório, hall de distribuição, cozinha, área de serviço e lavanderia, dormitório 

empregada, banho empregada, hall de distribuição 2, suíte 1, banho da suíte 1, suíte 2, banho da suíte 2, suíte master, 

closet da suíte master, banho da suíte master, pavimento superior, salão 1, hall de circulação, banho, sauna, área da 

churrasqueira, despensa. No 

hall de acesso ao salão 2 piso, possui salão 2 convertido em dormitório, varanda externa do salão 2.  

 

LOCALIZAÇÃO: Rua Fernandes Moreira, n° 752, apto 141, 14º andar, Chácara Santo Antônio/SP, CEP 04716-000. 

 

AVALIAÇÃO - MATRÍCULA 110.536: R$ 1.185.000,00 (um milhão, cento e oitenta e cinco mil reais) em fevereiro de 2020.  

AVALIAÇÃO - MATRÍCULA 110.538: R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais) em fevereiro de 2020.  

VALOR TOTAL DAS AVALIAÇÕES: R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais) em fevereiro de 2020, que 

atualizado em abril de 2020 corresponde ao valor de R$ 1.304.553,98 (um milhão trezentos e quatro mil quinhentos 

e cinquenta e três reais e noventa e oito centavos).  

 
ÔNUS: Consta a PENHORA do bem referente ao processo em epígrafe a fl. que se encontra averbada na matrícula do 
imóvel a Av. 17 de ambas matrículas.  Av. 12 de ambas matrículas AÇÃO DE EXECUÇÃO, oriunda dos autos do processo 
nº 0069214-88.2008.8.24.0023, em trâmite perante a 1ª Vara de Florianópolis/SC. Constam DÉBITOS DE IPTU no valor 
total de R$ 4.803,17 (quatro mil oitocentos e três reais e dezessete centavos). Constam DÉBITOS MUNICIPAIS 
INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA no valor de R$ 7.186,55 (sete mil cento e oitenta e seis reais e cinquenta e cinco 
centavos). Conforme extrato emitido perante o site da Prefeitura de São Paulo.  
 

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 

1345 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$ 97.404,09 (noventa e sete mil, quatrocentos e quatro reais e nove centavos) em abril 2020. (fl. 

302/310). 

 

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. 

 

mailto:proposta@leje.com.br


  
 
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, 23 de abril de 2020. 

 

 

 

DR. ANTONIO CARLOS SANTORO FILHO  

Juiz de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP 

http://www.leje.com.br/

