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16ª VARA CÍVEL - FORO CENTRAL CÍVEL 
 

EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª praça) dos direitos dos bens imóveis abaixo descritos, para 
conhecimento de eventuais interessados e para intimação dos executados: LEGIÃO DA BOA VON-
TADE (CNPJ/ME Nº 33.915.604/0001-17) e JOSÉ SIMÕES PAIVA NETTO (CPF/ME Nº 066.794.807-
44) e seu cônjuge se casado for; bem como dos interessados DDSA – DE LUCA, DERENUSSON SCHU-
TOFF E AZEVEDO ADVOGADOS (CNPJ/ME Nº 14.380.112/0001-20), ALVAREZ & MARSAL ADMINIS-
TRAÇÃO JUDICIAL LTDA (CNPJ/ME Nº 07.016.138/0001-28), SIFRA S/A atual denominação OPI-
NIÃO S/A (CNPJ/ME Nº 03.729.970/0001-10), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
(CNPJ/ME Nº 01.468.760/0001-90), PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO (CNPJ/ME Nº 
46.395.000/0001-39) e INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS (CNPJ/ME Nº 
29.979.036/0001-40). 
 
O MM. Juiz de Direito Dr. Felipe Poyares Miranda, da 16ª Vara Cível – Foro Central Cível, na forma 
da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, 
que, por este Juízo, processam-se os autos da Ação de Execução por Quantia Certa de Título Extra-
judicial, ajuizada por MASSA FALIDA DO BANCO BVA S/A (CNPJ/ME Nº 32.254.138/0001-03) em 
face de LEGIÃO DA BOA VONTADE (CNPJ/ME Nº 33.915.604/0001-17) e JOSÉ SIMÕES PAIVA 
NETTO (CPF/ME Nº 066.794.807-44), nos autos do Processo nº 1015084-88.2018.8.26.0100, e foi 
designada a venda dos direitos dos bens descritos abaixo, nos termos do Prov. CSM n° 1625/2009 
que disciplina o Leilão Eletrônico, assim como os artigos 879, II, 886 e 887 do CPC, e de acordo com 
as regras expostas a seguir: 
 
01 – IMÓVEIS 
 
LOTE 01 – Localização do Imóvel: Rua Doraci, nº 2-A, Bom Retiro, São Paulo/SP – CEP: 01134-050 - 
Descrição da Matrícula: Um prédio único com 4.508 m² de área construída Um terreno situado à 
Rua Doraci, nº 2-A, no 35º Subdistrito-Barra Funda, medindo 10,00 metros de frente para a Rua 
Doraci, estreitando-se para 9,00 metros, depois doa primeiro a 7,50 metros e com essa largura che-
gando até o fundo do terreno, sendo que esta ultima linha mede 22,50 metros do outro lado mede 
32,00 metros e na linha dos fundos 9,00 metros, confrontando atualmente pela frente com a Rua 
Doraci, pelo lado direito linha de 32,00 metros, confronte com propriedade de Caixa Econômica 
Federal, do lado esquerdo na 1ª linha (7,50 metros) com uma praça, e no restante com Carlos Ozório 
Franuari e finalmente nos fundos com propriedade do Espólio de Alfredo Agostino Spazzano, encer-
rando a área de 292,30 metros quadrados, existindo no terreno dois cômodos e duas cozinhas. 
 

Dados do Imóvel 

Contribuinte Municipal n° 019.008.0060-8  

Matrícula Imobiliária n° 63.906 
15º Cartório de Registro de Imó-
veis de São Paulo/SP 

 
Ônus 

Registro Data Ato Processo/Origem Beneficiário / Observações 

R. 12 11/04/2013 Alienação Fiduciária - Opinião S/A 

Av. 13 22/10/2013 Penhora  Proc. nº 162.123/05 Prefeitura Municipal de São Paulo 

Av. 15 09/12/2019 
Penhora 
Exequenda  

Proc. nº 1015084-
88.2018.8.26.0100 

Massa Falida do Banco BVA S/A 

     

Débitos Tributários: R$ 544.905,95 (Set/2022) referente aos Débitos inscritos na Dívida Ativa. Even-
tuais débitos tributários serão sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário 
Nacional). 

mailto:contato@alfaleiloes.com
http://www.alfaleiloes.com/


 

Avenida Paulista, n° 2421 - 1° Andar - Bela Vista - CEP 01.311-300 - São Paulo – SP 
contato@alfaleiloes.com – Fone: (11) 3230-1126 - www.alfaleiloes.com 

LOTE 02 – Localização do Imóvel: Rua Doraci, nº 90, Bom Retiro, São Paulo/SP – CEP: 01134-050 - 
Descrição da Matrícula: Prédios nºs 90 da Rua Doraci e 938 da Avenida Rudge e respetivo terreno 
com a área de 2.528,50m², localizado no 35º Subdistrito, Barra Funda, o qual é assim descrito a 
partir do ponto de intersecção da Rua ou Viela Particular 2 com a Rua Doraci, medindo 40,70 metros 
de frente para a referida Rua Doraci; daí deflete à direita e segue medindo 49,50 metros, confronta 
com propriedade de Emílio José Nogueira; daí deflete novamente a direita e segue medindo 89,50 
metros, onde confronta com propriedade de Savério Fitipaldi, com os fundos dos terrenos das casas 
nºs 942/944 e 966 da Rua Visconde de Tauany e com o fundo do terreno da casa nº 926 da Avenida 
Rudge; daí deflete à direita e segue medindo 6,10 metros onde divide com os fundos dos terrenos 
dos prédios nºs 936 e 938 da Avenida Rudge; dái deflete à esquerda e segue medindo 30,00 metros 
onde confronta com o lote nº 04 de propriedade de Noêmia de Melo; daí deflete à direita e segue 
medindo 6,00 metros, fazendo frente para a Avenida Rudge; daí deflete à direita e segue medindo 
62,50 metros, confrontando com o lote nº 06 de propriedade de Doraci de Mello Lambiasi e com os 
fundos dos terrenos dos prédios construídos nos lotes nº 09, 10, e 11 com frente para a Rua Doraci 
de propriedade respectivamente de Luiz Telha, Margarida Pedra e Luiz Tavares; dai deflete à es-
querda e segue medindo 25,50 metros onde faz frente para a Rua ou Viela Particular 2, até chegar 
na Rua Doraci, ponto inicial desta descrição.  
 

Dados do Imóvel 

Contribuinte Municipal n° 019.008.0076-4   

Matrícula Imobiliária n° 203.508 
15º Cartório de Registro de Imó-
veis de São Paulo/SP. 

 
Ônus 

Registro Data Ato Processo/Origem Beneficiário / Observações 

Av. 01 – a 17/12/2009 
Alienação  
Fiduciária  

- Banco BVA S/A 

Av. 02 – c  07/04/2005 Penhora -  

Av. 04 09/12/2019 
Penhora 
Exequenda  

Proc. nº 1015084-
88.2018.8.26.0100 

Massa Falida do Banco BVA S/A 

     

Débitos Tributários: R$ 3.699.104,24 (Set/2022) referente aos Débitos inscritos na Dívida Ativa. 
Eventuais débitos tributários serão sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tribu-
tário Nacional). 
 
OBSERVAÇÃO PARA OS LOTES 01 E 02: 
 
OBS 01: Os imóveis se tratam de dois lotes que foram unificados para constituição de um prédio 
único com 4.508 m² de área construída, composto de recepção, banheiros, estúdio de TV, casa de 
máquinas. Na parte térrea possui lanchonete, banheiros, salas e camarim/almoxarife. No 1º pavi-
mento possuiu escritório/sub-salas, banheiros, copa, cozinha e salas de produção. No 2º pavimento 
possui escritório (Laudo de Avalição às fls. 3092/3186). 
 
Valor de Avaliação dos imóveis (Lote 01 e Lote 02): R$ 15.236.006,60 (Jul/2021 – Laudo de Avalia-
ção às fls. 3092/3186 – Homologação às fls. 4272/4276). 
Valor de avaliação atualizado: R$ 16.897.220,00 (Set/2022). O valor de avaliação será atualizado à 
época das praças através do índice do E. TJ/SP. 
 
LOTE 03 – Localização do Imóvel: Avenida Rudge, nº 898, Bom Retiro, São Paulo/SP - CEP: 01134-
000 - Descrição da Matrícula: Um galpão com 226,10m² de área construída, anteriormente descrito 
como uma casa e seu respectivo terreno situado à Avenida Rudge, nº 898, antigo nº 160, no 35º 
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Subdistrito – Barra Funda, medindo o terreno 8,20 metros de frete para a referida Avenida, por 
22,60 metros da frente aos fundos de ambos os lados, tendo nos fundos a largura de 13,82 metros, 
confrontando de um lado com propriedade de Domingos Lordi, de outro com propriedade de Do-
mingos Dandré, e nos fundos com propriedade de Nelson Coepo. 
 

Dados do Imóvel 

Contribuinte Municipal n° 019.008.0068-3  

Matrícula Imobiliária n° 64.474 
15º Cartório de Registro de Imó-
veis de São Paulo/SP. 

 
Ônus 

Registro Data Ato Processo/Origem Beneficiário / Observações 

R. 09 03/04/2012 Alienação Fiduciária - Banco BVA S/A 

Av. 11 09/12/2019 
Penhora 
Exequenda  

Proc. nº 1015084-
88.2018.8.26.0100 

Massa Falida do Banco BVA S/A 

     

OBS 01: O imóvel se trata de um galpão 226,10m² de área construída, constituído de salão de 
acesso/depósito, banheiros e salas dos fundos (Laudo de Avaliação às fls. 3188/3256). 
 
Débitos Tributários: R$ 117.701,20 (Set/2022) referente aos Débitos inscritos na Dívida Ativa. Even-
tuais débitos tributários serão sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário 
Nacional). 
  
Valor de Avaliação do imóvel: R$ 728.435,94 (Jul/2021 – Laudo de Avaliação às fls. 3092/3186 – 
Homologação às fls. 4272/4276). 
Valor de avaliação atualizado: R$ 807.858,75 (Set/2022). O valor de avaliação será atualizado à 
época das praças. 
 
LOTE 04 – Localização do Imóvel: Rua Visconde de Taunay, nºs 965/969, Bom Retiro, São Paulo/SP 
- CEP: 01132-000 - Descrição da Matrícula: Um escritório com 227m², anteriormente descrito como 
uma casa e seu respectivo terreno, situados à Rua Visconde de Taunay, nºs 969 a 965, (parimetro 
superior), no 35º Subdistrito – Barra Funda, medindo 5,20 metros de frente para a referida rua, por 
26,00 metros da frente aos fundos, encerrando a área de 135,20 metros quadrados; confrontando, 
de um lado com o prédio nº 959/963 da Rua Visconde de Taunay; de outro com propriedade de 
espólio de Evangelista da Conceição Guedes, a nos fundos com propriedade da S.A. Barros Loureiro 
Indústria e Comércio.   
 

Dados do Imóvel 

Contribuinte Municipal n° 019.010.0060-5   

Matrícula Imobiliária n° 64.476 
15º Cartório de Registro de Imó-
veis de São Paulo/SP. 

 
Ônus 

Registro Data Ato Processo/Origem Beneficiário / Observações 

R. 07 03/04/2012 Alienação Fiduciária - Banco BVA S/A 

Av. 08 09/12/2019 
Penhora 
Exequenda  

Proc. nº 1015084-
88.2018.8.26.0100 

Massa Falida do Banco BVA S/A 

     

OBS 01: O imóvel se trata um escritório com 227m² de área construída, constituído de 4 (quatro) 
salas, copa, 2 (dois) banheiros, 3 (três) salas de estoques, cozinha e área de serviço (Laudo de Ava-
liação às fls. 3257/3331) 
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Débitos Tributários: R$ 14.017,60 (Set/2022) referente aos Débitos inscritos na Dívida Ativa. Even-
tuais débitos tributários serão sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário 
Nacional). 
 
Valor de Avaliação do imóvel: R$ 607.849,49 (Jul/2021 – Laudo de Avaliação às fls. 3092/3186 – 
Homologação às fls. 4272/4276). 
Valor de avaliação atualizado: R$ 674.124,56 (Set/2022). O valor de avaliação será atualizado à 
época das praças. 
 
LOTE 05 – Localização do Imóvel: Rua Visconde de Taunay, nº 932, Bom Retiro, São Paulo/SP – CEP: 
01132-000 - Descrição da Matrícula: Um escritório com 243m² de área construída, anteriormente 
descrito como uma casa de residência situada na Rua Visconde de Taunay nº 932, no 35º Subdistrito 
– Barra Funda e seu respectivo terreno, que mede 7,00 metros de frente para a referida rua, por 
29,50 metros da frente aos fundos, confinando de um lado com Carlos de Rossi, de outro com Mi-
guel de Mais e nos fundos com Irmãos Carbone. 
 

Dados do Imóvel 

Contribuinte Municipal n° 019.008.0054-3   

Matrícula Imobiliária n° 192.016 
15º Cartório de Registro de Imó-
veis de São Paulo/SP. 

 
Ônus 

Registro Data Ato Processo/Origem Beneficiário / Observações 

R. 08 03/04/2012 Alienação Fiduciária - Banco BVA S/A 

Av. 09 09/12/2019 
Penhora 
Exequenda  

Proc. nº 1015084-
88.2018.8.26.0100 

Massa Falida do Banco BVA S/A 

     

OBS 01: O imóvel se trata de um escritório com 243m² de área construída, constituído de 8 (oito) 
salas, 3 (três) lavabos, vestiário e área externa coberta (Laudo de Avaliação às fls. 3332/3410 e Cer-
tidão de Valor Venal). 
 
Débitos Tributários: R$ 70.016,34 (Set/2022) referente aos Débitos inscritos na Dívida Ativa. Even-
tuais débitos tributários serão sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário 
Nacional). 
  
Valor de Avaliação do imóvel: R$ 821.378,53 (Jul/2021 – Laudo de Avaliação às fls. 3092/3186 – 
Homologação às fls. 4272/4276). 
Valor de avaliação atualizado: R$ 910.935,06 (Set/2022). O valor de avaliação será atualizado à 
época das praças. 
 
OBSERVAÇÕES PARA TODOS OS LOTES: 
 
OBS 01: Conforme fls. 1521/1569, foi deferida a penhora dos direitos relativa a todos os imóveis, 
tendo em vista que estão alienados fiduciariamente (Matrícula nº 63.906, R. 12, R$ 19.757.666,66 
– Mar/2020 – fls. 2153; Matrícula nº 203.508, Av. 01 – a; Matrícula nº 64.474, R. 09; Matrícula nº 
64.476, R. 07; Matrícula nº 192.016, R. 08). Em caso de arrematação, as referidas alienações serão 
baixadas, diante da natureza da ação. 
 
OBS 02: Foi interposto Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Concessão de Efeito Sus-
pensivo, sob o nº 2275701-85.2019.8.26.0000, perante a 38ª Câmara de Direito Privado de São 
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Paulo, com relação ao deferimento da penhora, bem como a ausência de intimação pessoal do exe-
cutado quanto à mesma. Tal recurso foi conhecido e desprovido, sendo opostos Embargos de De-
claração, que foram rejeitados, da decisão dos Embargos de Declaração foi interposto Recurso Es-
pecial que foi inadmitido. Por fim, foi interposto Agravo em Recurso Especial, que se encontra pen-
dente de julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça.  
 
OBS 03:  Foi interposto Recurso de Agravo de Instrumento, sob o nº 2112135-86.2021.8.26.0000, 
perante a perante a 38ª Câmara de Direito Privado de São Paulo, sob o fundamente de ocorrência 
de nulidade por falta de intimação das partes para indicação de assistentes técnicos e oferecimento 
de quesitos, sendo negado provimento ao referido recurso. Da decisão foram opostos Embargos de 
Declaração, que foram rejeitados, sendo interposto Recurso Especial Cível da decisão, o qual foi 
desprovido. Por fim, foi interposto Agravo em Recurso Especial, que se encontra pendente de julga-
mento perante o Superior Tribunal de Justiça.  
 
OBS 04: Os lotes poderão ser arrematados individualmente ou como lote único. 
 
Débitos Tributários total dos imóveis: R$ 4.445.745,33 (Set/2022) referente aos Débitos inscritos 
na Dívida Ativa. Eventuais débitos tributários serão sub-rogados no valor da arrematação (artigo 
130, Código Tributário Nacional). 
 
Valor de Avaliação de todos os lotes: R$ 17.393.670,56 (Jul/2021 – Laudo de Avaliação às fls. 
3092/3186 – Homologação às fls. 4272/4276). 
Valor de avaliação atualizado: R$ 19.290.136,00 (Set/2022). O valor de avaliação será atualizado à 
época das praças. 
 
Débito Exequendo: R$ 278.784.378,54 (Abr/2022 – fls. 4413/4414). 
 
02 - A 1ª praça terá início em 18 de novembro de 2022, às 13 horas, e se encerrará no dia 21 de 
novembro de 2022, às 13 horas. Não havendo lance igual ou superior à avaliação nos 3 (três) dias 
subsequentes ao início da 1ª Praça, a 2ª Praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 21 de 
novembro de 2022, às 13 horas, e se encerrará em 12 de dezembro de 2022, às 13 horas. Será 
considerado arrematante aquele que ofertar lance igual ou superior a 60% do valor da avaliação 
(artigo 891, parágrafo único do CPC). 
 
03 - O leilão será realizado pelo Leiloeiro Público Oficial, Davi Borges de Aquino, matriculado na 
Junta Comercial de São Paulo sob n° 1.070, através da plataforma Alfa Leilões - Especialista em Imó-
veis (www.alfaleiloes.com). Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal 
http://www.alfaleiloes.com (artigos 12 e 13 da Resolução n° 236/2016, CNJ). 
 
04 - Havendo mais de um pretendente e em igualdade de oferta, o devedor ou respectivo cônjuge, 
companheiro, dependentes, descendente ou ascendente do executado e coproprietários, terão pre-
ferência na aquisição dos bens, nessa ordem (artigos 892, § 2º e 843, § 1º CPC). 
 
05 - Se o exequente arrematar os bens e for o único credor, não estará obrigado a exibir o preço, 
mas, se o valor dos bens exceder ao seu crédito, depositará, dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob 
pena de tornar-se sem efeito a arrematação, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão, à custa do exe-
quente (artigo 892, §1º, CPC). 
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06 - Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou 
do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem (artigo 843, CPC). 
 
07 - O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do 
Banco do Brasil gerada no https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp, respectivamente, 
no prazo de até 24 horas da realização do leilão. Em até 3 horas após o encerramento do Leilão, 
cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (artigo 884, IV e artigo 892 do 
CPC).  
 
08 - O arrematante deverá pagar a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) 
sobre o preço de arrematação do bem. Tal valor será devido pelo arrematante ainda que haja a 
desistência da arrematação, assim como será devido pelo exequente nos casos de adjudicação do 
bem e pelo executado nos casos de acordo e remição, conforme Condições de Venda e Pagamento 
do leilão, e deverá ser paga mediante DOC, TED ou depósito em dinheiro, no prazo de até 01 (um) 
dia útil a contar do encerramento do leilão, na conta bancária do Leiloeiro Oficial: Davi Borges de 
Aquino, a ser indicada ao interessado após a Arrematação (artigo 884, parágrafo único do CPC, ar-
tigo 7º, §§ 3º e 7º da resolução nº 236 do CNJ e artigo 24, parágrafo único do Decreto nº 21.981/32). 
 
09 - Em hipótese alguma será permitida a desistência da arrematação. No caso de não pagamento 
do valor do bem arrematado, e da comissão devida à do leiloeiro no prazo estipulado, pode confi-
gurar fraude em leilão (artigo 358 do Código Penal). Neste caso, o participante responderá civil e 
criminalmente, ficando ainda obrigado a pagar a comissão de 5% (cinco por cento) do lance ofertado 
em favor do leiloeiro oficial, a título de multa. Fica nesta hipótese autorizado o leiloeiro a receber e 
aprovar os lanços imediatamente anteriores, desde que obedecidos os limites e regras estabeleci-
das no presente edital. 
 
10 - O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo 
ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais 
eletrônicas (artigo 18 da Resolução n° 236/2016, CNJ). Eventuais despesas relativas à desmontagem, 
remoção, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados correrão por conta exclusiva 
do arrematante (artigo 29 da Resolução nº 236/2016, CNJ). 
 
11 - O arrematante arcará com eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os 
decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código Tri-
butário Nacional, os quais ficam sub-rogados no preço da arrematação.  
 
12 - Havendo pluralidade de credores ou exequentes, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive 
os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço (artigo 908, §1°, do CPC). 
 
13 - A alienação será formalizada por termo nos autos, com a assinatura do juiz, do exequente, do 
adquirente e, se estiver presente, do executado, ocasião em que a será expedida a carta de aliena-
ção e o mandado de imissão na posse, quando se tratar de bem imóvel e a ordem de entrega ao 
adquirente, quando se tratar de bem móvel (artigo 880, CPC). Os referidos documentos serão expe-
didos depois de efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo arrematante, bem como reali-
zado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução (artigo 901, § 1º, 
CPC). 
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14 - Por uma questão de celeridade, economia e efetividade processual, restando negativo o leilão, 
já fica o mesmo Leiloeiro autorizado a prosseguir com a venda por intermédio de Alienação Particu-
lar (Provimento CSM n° 1496/2008), estabelecendo-se um prazo de 90 dias. Nesta ocasião, havendo 
propostas de compra do correspondente ativo nos termos do Item 02 deste Edital, estas serão le-
vadas à apreciação e aprovação deste MM Juízo. 
 
15 - DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofício onde estiver tramitando a ação, 
ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Paulista, n° 2421, 1° Andar - Bela Vista - CEP 
01.311-300 - São Paulo – SP, endereço eletrônico contato@alfaleiloes.com, telefone (11) 3230-1126 
e Celular/WhatsApp (11) 93207-1308. A participação neste Leilão Eletrônico deve ser feita pelo sítio 
eletrônico da Alfa Leilões, no seguinte endereço: www.alfaleiloes.com. 
 
16 - A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e dos respectivos 
patronos (artigo 889, Parágrafo Único, CPC). Dos autos não consta recursos ou causa pendente de 
julgamento. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. 
  
São Paulo, 03 de outubro de 2022. 
 
Eu, ______________________________, escrevente, digitei. 
Eu, ______________________________, Escrivão(ã) – Diretor(a), subscrevi.  
 

DR. FELIPE POYARES MIRANDA 
JUIZ DE DIREITO 
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