
 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
8ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
Rua 23 de Maio, nº 107, sala 108, Vila Teresa, São Bernardo do Campo/SP – CEP. 09606-000 
Telefone: (11) 4330-1011 – E-mail: saobernardo8cv@tjsp.jus.br 

 

 

O Doutor GUSTAVO DALL'OLIO, Exmo. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo 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.º:   1007903-36.2017.8.26.0564– Nº de Ordem -2017/000566– Execução de Título Extrajudicial – 

Despesas Condominiais 

 

Exequentes: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PORTAL DOS PÁSSAROS II, CNPJ/MF n.º 15.916.719/0001-44, na 
pessoa de seu síndico LUCIANO PEREIRA DO NASCIMENTO, CPF/MF 088.006.408-00. 

 

Executados: ANDERSON PAULO DE SOUZA, CPF/MF n.º 367.489.238-32 e cônjuge se casado for. 
 

Interessados: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CNPJ/MF n.º 46.523.239/0001-47, representado pela 

PROCURADORIA DE DÍVIDA ATIVA E EXECUÇÕES FISCAIS na pessoa de seu procurador 

municipal; CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, CNPJ/MF n.º 00.360.305/0001-04, na pessoa de 

seu representante legal. Processo interessado: 1009418-43.2016.8.26.0564 em trâmite perante a 8ª 

Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo/SP em que o CONDOMÍNIO RESIDENCIAL 

PORTAL DOS PASSAROS II, moveu em face de ANDERSON PAULO DE SOUZA. 

 

Advogados: BLANCA PERES MENDES – OAB/SP 278.711; ROBERTO JOSÉ CARDOSO DE SOUZA – OAB/SP 

280.103, CATHERINE PASPALTZIS – OAB/SP 262.594; RAFAEL PRICOLI MIRANDA – OAB/SP 

361.865; ADRIANO AUGUSTO MONTAGNOLLI – OAB/SP 159.834; EDER AGUIRRES EUGENIO – 

OAB/SP 370.165; ADRIANA HELENA BUENO GONÇALVES – OAB/SP 121.781; RICARDO LOPES 

GODOY – OAB/ SP 321.781.  

 

DATA E HORA – Serão considerados em todos os leilões o horário de Brasília 

 

DATA:  Os leilões ocorrerão em data única, prevista para o dia 13 de maio de 2020: 

 

1º LEILÃO: Às 15:20h – VALOR DE AVALIAÇÃO: R$ 297.755,58 (duzentos e noventa e sete mil, setecentos e 

cinquenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), em fevereiro de 2020. (poderá ser atualizada à época da realização 

do leilão). 

2º LEILÃO: Às 16:20h – LANCE INICIAL A PARTIR DE 50% DA AVALIAÇÃO: R$ 148.877,79 (cento e quarenta e oito 

mil, oitocentos e setenta e sete reais e setenta e nove centavos). 

 
DESCRIÇÃO DO(S) BEM(NS):  

 

UNIDADE AUTONOMA, CONSISTENTE DO APARTAMENTO Nº 44, LOCALIZADO NO QUARTO PAVIMENTO 
SUPERIOR DA TORRE IV INTEGRANTE DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PORTAL DOS PÁSSAROS II, O QUAL TEM 
ENTRADA PELO N.º 262 DA RUA VICENTE DE PAULASOUZA E SILVA, NO BAIRRO JURUBATUBA, contendo a área 
real privativa coberta padrão de 49,990 metros quadrados, área real privativa coberta de padrão diferente ou descoberta de 
3,220 metros quadrados, o que soma a área real privativa de 53,210 metros quadrados; área real comum de divisão não 
proporcional coberta de padrão diferente ou descoberta de 19,480 metros quadrados; área real comum de divisão 
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proporcional coberta padrão de 16,125 metros quadrados, área real comum de divisão proporcional coberta de padrão 
diferente ou descoberta de 10,250metros quadrados, o que soma a área real comum de divisão proporcional total de 26,375 
metros quadrados, e a área real comum total global de 45,855 metros quadrados, incluindo-se na área comum o direito de 
uso de uma (01) vaga indeterminada, a ser definida através de sorteio anualmente, para estacionamento e guarda de um 
(01) veículo de passeio de porte pequeno padrão nacional; totalizando a área real construída de 99,065 metros quadrados; 
equivalente a uma fração ideal de 0,004464, ou 0,4464% no terreno e nas partes de propriedade e uso comum do condomínio, 
confrontando, considerando o observador postado na porta de acesso do apartamento, vindo do hall comum do pavimento, 
pela frente com o hall, com a caixa de escadas e com o espaço aéreo comum do empreendimento; pelo lado direito com o 
apartamento de final 3, e com o hall; pelo lado esquerdo com o espaço aéreo comum do empreendimento; e nos fundos com 
o espaço aéreo comum do empreendimento. O “CONDOMÍNIO RESIDENCIALPORTAL DOS PÁSSAROS II”, acha-se 
construído em terreno com a área de 4.527,45 metros quadrados, perfeitamente descrito e caracterizado na matrícula n.º 
53.968 do 2º Ofício de Registro de Imóveis de São Bernardo do Campo/SP, conforme descrição da Matrícula nº 57.526 do 
2º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de São Bernardo do Campo/ SP. INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 
029.061.013.068. 
 

DO FIEL DEPOSITÁRIO: ANDERSON PAULO DE SOUZA, CPF/MF n.º 367.489.238-32 
 

CONSTA DO LAUDO DE AVALIAÇÃO lavrado em janeiro de 2018 (fls.203/212): MELHORAMENTOS PÚBLICOS: O local 
onde se situa o referido imóvel é servido dos principais melhoramentos urbanos, tais como: guias e sarjetas; pavimentação; 
rede de água; rede de esgoto; rede telefônica; rede de energia elétrica; iluminação a vapor de mercúrio; transportes coletivos, 
coleta de lixo; escola pública, etc. CARACTERÍSTICAS DA REGIÃO: O local apresenta características de uso predominante 
residencial. A destinação residencial é caracterizada por residências térreas, assobradadas e edifícios de apartamentos. A 
ocupação comercial é bastante diversificada, observando-se farmácias, lojas, padarias, etc, localizados nas proximidades do 
imóvel. DO EDIFÍCIO: O empreendimento onde está localizada a unidade objeto da presente avaliação, encontra-se erigido 
sobre um terreno voltado para a rua Vicente de Paula Souza e Silva, 262, contendo salão de festas, churrasqueira, quadra 
poliesportiva, sauna, piscina, academia e brinquedoteca. No item segurança, conta com serviço de portaria com interfone, 
porta e portão automáticos na entrada social e na de veículos. DA UNIDADE: A unidade avalianda está situada no 4° andar 
da Torre IV do Condomínio Residencial Portal dos Pássaros II, e é constituída de dois dormitórios, banheiro social, salas de 
estar e jantar com sacada, cozinha, área de serviço e uma vaga de garagem. No momento da vistoria não foi possível localizar 
o proprietário do imóvel ou eventuais ocupantes. 
 

LOCALIZAÇÃO: Rua Vicente de Paula Souza e Silva, nº 262, bloco 04, apartamento 44, Jurubatuba, São Bernardo do 
Campo/ SP – CEP. 09861-690. 
 

AVALIAÇÃO: R$ 275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil reais), em janeiro de 2018, conforme laudo de avaliação 
acostado aos autos às fls. 203/212. Atualizado através da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 
perfaz o valor de R$ 297.755,58 (duzentos e noventa e sete mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e oito 
centavos), em fevereiro de 2020.  
 

ÔNUS: Consta a PENHORA sobre o bem referente ao processo em epígrafe, conforme termo de penhora às fls. 80, a qual 

se encontra averbada na matrícula do imóvel na AV.8. No R.5, datado de junho de 2014, consta ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 

gravada em favor da Caixa Econômica Federal. Na AV.6, datada de junho de 2014, consta CÉDULA DE CRÉDITO 

IMOBILIÁRIO integral e cartular (nº 1.4444.0589673-8, Série 0514), emitido pela Caixa Econômica Federal, tendo como 

Garantia Real, a Alienação Fiduciária objeto do R.5. Na AV.7, datada de junho de 2017, consta a PENHORA do imóvel, 

oriunda dos autos do processo nº 1009418-43.2016.8.26.0564 em trâmite perante a 8ª Vara Cível da Comarca de São 

Bernardo do Campo/SP em que o CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PORTAL DOS PASSAROS II, moveu em face de 

ANDERSON PAULO DE SOUZA. Consta a folha 108 a informação de que o valor de DÉBITOS DE ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em julho de 2017 perfazia o montante de R$ 274.402,71 (duzentos e 

setenta e quatro mil, quatrocentos e dois reais e setenta e um centavos). Em consulta ao sítio eletrônico da Prefeitura 

Municipal de São Bernardo do Campo foi constatado que sobre o bem constam DEBITOS TRIBUTÁRIOS no valor de R$ 

4.808,96 (quatro mil, oitocentos e oito reais e noventa e seis centavos), atualizados até fevereiro de 2020. 

 

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 1.345 C.C), ou seja, 
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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, do CC), ficando o arrematante livre de qualquer obrigação com esses 

credores (art. 908, do 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$ 59.418,41 (cinquenta e nove mil, quatrocentos e dezoito reais e quarenta e um centavos) em outubro de 
2019.  
 

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, do 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. 

 

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 

ELETRONICO, 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 Bernardo do Campo/SP, 11 de março de 2020. 

 

 

 

DR. GUSTAVO DALL'OLIO 

Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo/SP 
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