
EDITAL DE LEILÃO 

LEILOEIRO OFICIAL: FERNANDO JOSÉ CERELLO GONÇALVES PEREIRA, JUCESP 

N° 844.  

1) COMITENTE/VENDEDOR:  

GABRIEL BARBOSA BIANCARDI, inscrito no CPF/MF: 217.754.558-74. 

2) OBJETO DO LEILÃO:  

 

IMÓVEL DA MATRÍCULA Nº 12.924 DO OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE 

SÃO VICENTE/SP: O APARTAMENTO Nº 52, localizado no 5º andar do EDIFÍCIO 

NAUTILUS, sito à rua Rangel Pestana, nº 26, São Vicente/SP, fazendo esquina com a Rua 

11 de junho, na quadra completada pela Av. Presidente Wilson e pela rua Messia Assu, 

tendo a área útil de 71,50m2, área comum de 13,85m2, no total de 85,35m2, de área 

construída, contendo sala com terraço, dois dormitórios, banheiro social, cozinha, quarto 

e W.C. para empregada e terraço de serviço, confrontando, de um lado, com as ruas 11 

de junho e Rangel Pestana, de outro com o hall de entrada e com os apartamentos tipos 

A e C de números correspondentes ao andar, cabendo-lhe uma quota ideal de 1,49% nas 

coisas de uso comum e inalienáveis do prédio e no terreno em que se acha ele 

construído. Inscrição Cadastral nº: 15-00082-0076-00026-030. IMÓVEL OCUPADO. 

OBS: O imóvel faz parte de um Inventário – processo nº 1007641-

37.2019.8.26.0590 (2º VFS Foro de São Vicente-SP), com ALVARÁ para venda 

expedido em 19/11/2019. 

 

LANCE MÍNIMO: R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais). 

 

OBS:  

i) O imóvel está sendo vendido somente para pagamento à vista. 

 

ii) Imóvel vendido em caráter “AD Corpus”, não podendo o interessado alegar 

desconhecimento do seu estado de conservação. 

 

iii) A Escritura Pública de Venda e Compra, bem como os demais documentos 

referentes a transferência do imóvel, serão assinados pelo Sr. Gabriel Barbosa 

Biancardi (inventariante). 

 

iv) O arrematante terá até 48 (quarenta e oito) horas após o deferimento, pelo Juiz 

da Ação em curso, conforme informado na descrição dos imóveis, para efetuar 

separadamente os respectivos pagamentos, tanto do valor do imóvel (na conta 

bancária do inventariante Sr. Gabriel Barbosa Biancardi: Banco Santander, 

agência 3061, conta corrente 1082231-9), como o da comissão do leiloeiro 

(boleto bancário). 

 

4) DIA E HORÁRIO DO LEILÃO: O Leilão será realizado somente na forma eletrônica 

(online) com término dia 24 de janeiro de 2.020 às 10:00hs.  

 

5) O valor da comissão do Leiloeiro, a ser pago pelo arrematante/comprador, 

corresponderá a 5% (cinco por cento) sobre o valor de venda do imóvel arrematado 

(conforme Decreto nº 21.981, de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas 

pelo Decreto nº 22.427, de 1º de fevereiro de 1.933, que regulamenta a profissão de 

Leiloeiro Oficial) e deverá ser depositado pelo arrematante diretamente em conta 

corrente bancária de titularidade do Leiloeiro.  

 

6) DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados a partir do dia e hora de início do 

leilão, somente pela rede de internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. Todas 

as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal acima e deverão ser aceitas 

http://www.megaleiloes.com.br/


pelo interessado em participar do leilão. Maiores informações: (11) 3149-4600. Sem 

mais.   


