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EDITAL DE LEILÃO ELETRÔNICO 
 
 
 

INVENTÁRIO E PARTILHA 

 
Autos nº: 1111183-28.2015.8.26.0100. 

Origem: 7ª Vara de Família e Sucessões - Foro Central Cível – SP/SP. 

Requerente/Inventariante: Robert Anthony Manners Moura. 

Herdeiros: Roseli Castilho e Pamella Manners Moura. 

Requerido: Anthony Manners Moura. 

Interessados: Luís Antônio Semeghini e Miriam Maretti Mariottoni de Souza. 
 
 
 

A Dra. Erica Regina Colmenero Coimbra, juíza de Direito da 7º Vara de Família e Sucessões do Foro 

Central Cível da Comarca de São Paulo – Estado de São Paulo, na forma da lei, FAZ SABER QUE, com 

fulcro no artigo 879 e seguintes, do Código de Processo Civil, bem como no Provimento CSM nº 

1625/2009, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da gestora M Leilões 

(www.mleiloes.com.br), portal de leilão online, tendo como leiloeira oficial MARTA SIMONE 

SHIOKAWA, JUCESP Nº 820, levará a público pregão para venda e arrematação o bem cujos herdeiros 

nos autos em epígrafe concordaram em alienar, nos termos do art. 730 e 879 e seguintes, do CPC, 

melhor descrito abaixo e de acordo com as regras a seguir. 

 
DO INÍCIO DOS LEILÕES: O 1º (primeiro) leilão terá início no dia 25  de maio de 2021, às 10:00 horas, 

encerrando-se no dia 28 de maio de 2021, às 10:00 horas, entregando-se o bem imóvel a quem der 

valor igual ou superior ao da avaliação atual. Não havendo licitantes no 1º leilão, inicia-se, sem 

interrupção, o 2º leilão, este que se encerrará no dia 29 de junho de 2021, às 10:00 horas, ocasião 

em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 70% (setenta por 

cento) do valor da avaliação atualizada. Os valores serão atualizados na data dos leilões. 

 
DESCRIÇÃO DO BEM: Imóvel na Alameda das Anêmonas nº100, situado no loteamento Aldeia da 

Serra – Residencial Morada das Flores – Santana do Parnaíba, Comarca de Barueri,  com  terreno 

medindo 12m² de frente e área total de 413,86m²,  área construída de  260,02m² contendo 4 

dormitórios sendo 2 suítes (padrão) e 01 suíte (máster) incluindo banheira de hidromassagem e 

closet; amplo living com lareira, sala de estar e jantar; lavabo; cozinha planejada marca  Kitchen; 

despensa; área de serviço; dormitório de empregada com banheiro; amplo quintal (gramado) com 

churrasqueira; garagem para 04 carros, sendo 02 cobertas e  02 descobertas. Área de lazer do 

condomínio de alto padrão proporciona: jardins, quadra de tênis, 2 quadras poliesportivas (uma é 

coberta), aalão de festas, academia de ginástica, play ground, posto de jogging com equipamentos 

para alongamento, sistema de segurança.  

 

http://www.mleiloes.com.br/
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AVALIAÇÃO: a avaliação do bem atualizada para Abril de 2021 é de R$ 994.935,87 (novecentos e 

noventa e quatro mil, novecentos e trinta e cincos reais e oitenta centavos). 

 
DO PAGAMENTO DO LANCE: os preços dos bens arrematados deverão ser depositados através de guia 

de depósito judicial do Banco do Brasil S.A, no prazo improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas da 

realização do leilão. Em até 5 horas após o encerramento do leilão, cada arrematante receberá um e- 

mail com instruções de depósitos. Decorrido o prazo sem que o arrematante tenha realizado o 

depósito, tal informação será encaminhada ao MM. Juízo para aplicação das sanções legais e cabíveis. 

Se o credor optar pela não adjudicação (art. 876 do CPC) participará da hasta pública e pregões na 

forma da lei e igualdade de condições, dispensando–se a exibição do preço até o valor atualizado do 

débito, mas se o valor exceder seu crédito, depositará, dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob pena 

de tornar-se sem efeito arrematação. 

 
DA COMISSÃO DO LEILOEIRO: O arrematante deverá pagar ao leiloeiro, a título de comissão, o valor 

correspondente a 5% (cinco) por cento, do preço da arrematação. O pagamento da comissão devida 

ao gestor judicial deverá ser realizado no prazo improrrogável de até 24 (vinte e quatro) horas a contar 

do encerramento da alienação judicial eletrônica, por meio de depósito judicial a ser efetivado em 

favor do Juízo no qual tramita o processo, sob pena de desfazimento da arrematação. Decorrido o 

prazo sem que o adquirente tenha realizado o pagamento da comissão do gestor, igualmente o que 

ocorrerá com a ausência de pagamento do lance, tal informação será encaminhada ao MM Juízo 

competente para a aplicação das medidas legais cabíveis. 

 
DO PAGAMENTO PARCELADO (ART. 895 E SEGUINTES DO CPC): o interessado em adquirir o bem em 

prestações poderá apresentar por escrito: (I) até o início do leilão, proposta de aquisição do bem pelo 

valor não inferior ao da avaliação. A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de 

pelo menos 25% (vinte e cinco) por cento do valor do lance à vista, e o restante parcelado em até 30 

(trinta) meses, garantido por caução idônea quando se tratar de bens móveis, e hipoteca do próprio 

bem quando se tratar de imóveis. As propostas para aquisição em prestações indicarão o prazo, a 

modalidade, o indexador de correção monetária e as condições de pagamento do saldo. 

 
DA DESISTÊNCIA IMOTIVADA: caso haja desistência imotivada do leilão, por parte do arrematante, 

será comunicado ao juízo do presentes autos. 

 
DO ACORDO EXTRAJUDICIAL / REMIÇÃO: havendo acordo extrajudicial ou remição, antes da alienação 

e após a publicação do edital, as circunstâncias aplicáveis ao devedor/executado serão de arcar com 
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as despesas do leiloeiro desde que devidamente comprovado e com o despacho do juiz da execução, 

nos termos da Resolução CNJ nº 236/2016. 

 
DA MEAÇÃO DO CÔNJUGE OU COPROPRIETÁRIO: é reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não 

executado a preferência na arrematação do bem em igualdades de condições (art.843 e 894 do CPC). 

Havendo arrematação, será reservada a parte do coproprietário ou meação do cônjuge não executado, 

que deverá ser previamente intimado. 

 
DO AUTO DE ARREMATAÇÃO: nos moldes do art. 20 do Prov. CSM 1625/09 o auto de arrematação 

somente será assinado pelo Juiz de Direito após a efetiva comprovação do pagamento integral do valor 

da arrematação e da comissão do leiloeiro ou em caso de arrematação parcelada o comprovante do 

pagamento da primeira parcela referente aos 25% (vinte e cinco por cento) de entrada. Em caso de 

não pagamento, aplicar-se- á o disposto do artigo 21 do provimento CSM 1625/09, após assinado o 

auto de arrematação pelo juiz pelo leiloeiro oficial, e pelo arrematante será considerada perfeita 

acabada e irretratável, ainda que sejam julgados procedentes os embargos do executado ou ação 

autônoma que trata o §4º do art. 903 do CPC. 

 
DA CARTA DE ARREMATAÇÃO: passado o prazo de 10 (dez) dias úteis, previsto no. §2º do art. 903 do 

CPC, sem que tenha havido alegação de qualquer das situações prevista no §1º do mesmo, será 

expedida a carta de arrematação, conforme determinado pelo juízo no qual tramita o processo. 

 
DOS DÉBITOS DO IMÓVEL: aplicar-se-á do disposto do artigo 908, do Código de Processo Civil: 

“Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue 

consoante a ordem das respectivas preferências. § 1º No caso de adjudicação ou alienação, os créditos 

que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, 

observada a ordem de preferência. § 2º Não havendo título legal à preferência, o dinheiro será 

distribuído entre os concorrentes, observando-se a anterioridade de cada penhora.” 

 
DAS DESPESAS DO CONDOMÍNIO: existe dívida de condomínio, que se encontra em cobrança judicial 

atraves do processo nº 0006457.2001.8.26.0068 esta será quitada na forma do item acima, 

considerando o disposto no art. 908, do CPC, não causando prejuízos ou danos ao arrematante. 

 
DOS ÔNUS, TAXAS E IMPOSTOS: aplicar-se-á o artigo 130, caput e parágrafo único, do Código 

Tributário Nacional, pelo qual, os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a 

propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação 

de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, no caso de arrematação em hasta 

pública, sub-rogam-se sobre o respectivo preço., 

 

 
DAS INTIMAÇÕES: as partes e demais interessados no processo serão cientificados do dia, hora e local 
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da alienação judicial por intermédio do seu Advogado, em caso de representação, incluindo o nome 
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do patrono, ficando os mesmo intimados das designações supra pelo presente edital, nos termos do 

artigo 889, inciso I, e o parágrafo único, do CPC. Aos participantes do leilão, é defeso alegar 

desconhecimento das cláusulas deste edital para se eximirem das obrigações geradas, inclusive 

aquelas de ordem criminal, na forma do artigo 358, do Código Penal Brasileiro. 

 
Os bens serão vendidos “ad corpus”,  no estado de conservação em que se encontram, sem garantia, 

constituindo ônus dos interessados verificarem suas condições, antes a data designada para as 

alienações judiciais eletrônicas.  

 
Outras informações podem ser obtidas no website: www.mleiloes.com.br, ou, ainda, solicitadas por e- 

mail encaminhado para contato@mleiloes.com.br ou através de contato pelos telefones (13) 3491- 

3937 ou (13) 99177-2834 (também whatsapp), ou pessoalmente no escritório do gestor judicial, 

situado na Rua Sebastião de Oliveira, n° 90, em Praia Grande – São Paulo. E para que produza seus 

efeitos de direito, será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. 

 
Praia Grande, 10 de abril de 2021. 

 

 

 

Marta Simone Shiokawa  

Leiloeira Oficial          Jucesp nº 820 

 
 

 

                                                       Dra. Erica Regina Colmenero Coimbra 

                       Juíza de Direito da 7ª Vara da Família e Sucessões do Foro da     Comarca de São Paulo/SP. 
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