
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO | COMARCA DE JANDIRA 

1ª VARA – FORO DE JANDIRA  

Avenida Antônio Bardella, 401, Jardim São Luiz - CEP 06618-000, Jandira-SP 

Fone: (11) 4707-4920 - E-mail: jandira1@tjsp.jus.br    

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min 

 

Processo n.:   0003545-45.2009.8.26.0299  - Execução de Título Extrajudicial 

 

Exequente: CLAUDIO DE ALMEIDA METELLO, CPF n.º 205.279.408-34, e seu cônjuge, se casado for. 

 

Executados: SANDRA KELLY DE SIQUEIRA, CPF n. 316.623.998-71, e seu cônjuge, se casada for; MARCELO 

DE SOUZA LIMA, CPF n. 148.168.318-78, e seu cônjuge, se casado for. 

 

Interessados: ELISABETH MARIA DE OLIVEIRA, CPF n. 262.827.818-92, e cônjuge se casada for; MARCIO 

COLTRO GOUVEA, CPF n.º 745.134.439-87, e seu cônjuge, se casado; CONDOMÍNIO NOVA 

PAULISTA (SOCIEDADE NOVA JANDIRA RESIDENCIAL NOVA PAULISTA), CNPJ n. 

01.728.691/0001-07, na pessoa do seu representante legal; PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDIRA, 

CNPJ 46.522.991/0001-73, na pessoa do seu representante legal. Processo Interessado: 1001967-

83.2016.8.26.0299, da 1ª Vara Cível da Barueri/SP; 1001976-45.2016.8.26.0299, da 1ª Vara Cível da 

Barueri/SP. 

 

Advogados:  CLAUDIO DE ALMEIDA METELLO, OAB/SP 187.090; DAVID FRANCISCO MENDES, OAB/SP 

80.090; ELISEU GOMES DE OLIVEIRA, OAB/SP 297.755, OSIEL REAL DE OLIVEIRA, OAB/SP 

246.876. 

 

A Doutora DÉBORA CUSTÓDIO SANTOS, Exma. Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Jandira do Estado de São 

Paulo, faz saber a todos quanto este edital virem ou dele conhecimento tiver e possa interessar, que será realizado leilão 

público pelo portal LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO: www.leje.com.br. 

 

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

 

1º Leilão: 28/10/2019 às 13:30h - VALOR DE ATUALIZADO AVALIAÇÃO: R$ 1.139.672,75 (um milhão cento e trinta e 

nove mil seiscentos e setenta e dois reais e setenta e cinco centavos) (podendo ser atualizada à época da realização 

do leilão). 

 

2º Leilão: 21/11/2019 às 13:30h – LANCE INICIAL A PARTIR DE 60% DA AVALIAÇÃO: R$ 683.803,65 (seiscentos e 

oitenta e três mil oitocentos e sessenta e cinco reais).  

 
BEM: IMÓVEL RESIDENCIAL DE 3 (TRÊS) PAVIMENTOS COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 420M², conforme Laudo 

de Avaliação de fls. 316/384, edificada sob o Terreno Urbano, situado na Rua Sebastião Belo, constituído pelo lote n.º 38, da 

quadra “Z-15”, do loteamento denominado “PARQUE NOVA JANDIRA”, no lugar denominado Estância São José ou Sítio 

Votupoca, na Cidade, Distrito e Município de Jandira, Comarca de Barueri, deste Estado, medindo 10,00m de frente para a 

referida Rua Sebastião Belo; 10,00m nos fundos, confrontando com o lote n.º6; 30,00m do lado direito de quem da frente 

olha para o imóvel, confrontando com o lote n. 37; 30,00m do lado esquerdo, confrontando com a Viela 49, encerrando a 

área de 300,00m²; Na AV.06 consta que o imóvel possui atualmente a seguinte descrição: localiza-se na Rua Sebastião Belo 

e mediante frente para a mesma em curva 10,13m; do lado direito de quem da frente olha para o terreno mede em reta 

35,90m, onde confronta com o lote 37; do lado esquerdo mede em reta 36,05m, onde confronta com a Viela 49; e, nos fundos 

mede 9,85m, onde confronta com o lote 06, todos na mesma quadra; encerrando o perímetro a área de 350,00m², conforme 

melhor descrito no Matrícula n.º 117.547 do Registro de Imóveis de Barueri/SP. A construção não consta 

averbada/registrada na matrícula do imóvel. INSCRIÇÃO CADASTRADA: 23142.42.95.0818.00.000. CONSTA DO 

LAUDO DE AVALIAÇÃO: O condomínio se localiza na Estrada Estadual Barueri Itapevi (SP-274), conhecida como Estrada 

Velha de Itapevi, que liga as cidades de Itapevi, Jandira e Barueri. Possui 2 portarias de acesso: Portaria Social e Portaria 

de Serviços. Ao redor do condomínio Jardim Nova Paulista encontram-se outros condomínios residenciais fechados, como: 
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Residencial Forest Hill, Moradia dos Ipês, Colinas de Jandira, e o Cemitério Particular Alphacampus Memorial Park. O imóvel 

em questão apresente as seguintes dependências e acabamentos construtivos: PAVIMENTO TÉRREO: Este pavimento 

possui 120m². Neste pavimento localiza-se a garagem, escada externa em alvenaria (acesso ao 1º pavimento), sala de TV, 

despejo/circulação, adega, lavabo, depósito. Todos os ambientes internos são cobertos com laje para piso, piso em mármore 

travertino, sancas de gesso fechada, parede com textura, fechamentos em porta e janelas de madeira com vidro jateado, 

escada em madeira, não há acabamento embaixo da escada. 1º PAVIMENTO: Este pavimento possui 185,75m². Localiza-

se neste pavimento: a sala de estar e lareira, sala de jantar, cozinha, escritório, banho social, lavanderia, despesa, piscina, 

varanda gourmet, sauna e banho lazer. Na sala de estar e lareira tem sancas de gesso fechadas, nos outros ambientes são 

molduras de gesso, algumas paredes tem texturas, e massa corrida, os fechamentos externos são portas e janelas em 

madeira com vidro jateado, na sala de jantar a porta que dá acesso para a área da piscina é de vidro temperado, a piscina é 

de vinil e mede 3m x 6m, a piscina possui sistema de aquecimento solar, a cozinha e o escritório tem armários planejados, o 

piso interno é em porcelanato polido, o piso externo é em porcelanato retificado. 2º PAVIMENTO: Este pavimento possui 

114,25 m². Neste pavimento encontram-se três quartos suítes, sendo uma delas com closet. Nos dormitórios o piso é 

laminado de madeira, o closet tem armários planejados, no banho suíte do casal tem banheira de hidromassagem. Neste 

banheiro o piso, revestimento do banheiro e o revestimento até 1 metro de altura nas paredes são em mármore travertino, o 

dormitório suíte do casal tem forro com gesso acartonado. 

 

LOCALIZAÇÃO: Rua Sebastião Belo, Lote n.º 38, Quadra “Z-15”, Condomínio Nova Paulista, Parque Nova Jandira, 

Jandira/SP. 

 

AVALIAÇÃO DO BEM: R$ 826.000,00, em novembro de 2013, conforme Laudo de Avaliação de fls. 316/384, que atualizado 

pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em junho de 2019, perfaz o valor de R$ 1.139.672,75.  

 

ÔNUS: Consta PENHORA do bem nos autos do processo em epígrafe às fls. 202, bem como na AV.08 da matrícula. Na 

AV.09 consta PENHORA do imóvel referente ao processo n.º 299.01.2009.003545-2. Na AV.11 consta INDISPONIBILIDADE 

dos bens do patrimônio de Marcio Coltro Gouveia, CPF n.º 745.134.439-87, referente ao processo n. 1001976-

45.2016.8.26.0299, da 1ª Vara Cível da Barueri/SP. Na AV.12 consta INDISPONIBILIDADE dos bens do patrimônio de 

Marcio Coltro Gouveia, CPF n.º 745.134.439-87, referente ao processo n. 10019678320168260299, da 1ª Vara Cível da 

Barueri/SP. Na R.10 consta que ELISABETH MARIA DE OLIVEIRA e MARCIO COLTRO GOUVEA compravam o imóvel ora 

constrito da Executada SANDRA KELLY DE SIQUEIRA, após a averbação na matrícula deste, respectivamente na AV.08 da 

Penhora referente a presente ação executiva. A Elisabeth Maria De Oliveira, consta como terceira interessada nos autos do 

processo, tendo nele quitado uma parte da dívida da Sandra Kelly de Siqueira. Em r. decisão publicada em 15 de abril de 

2016, foi RECONHECIDA A FRAUDE À EXECUÇÃO, razão pelo qual restou determinado o cancelamento do registro da 

compra e venda perante o Cartório de Registro de Imóveis, contudo, até a data de confecção deste edital de leilão, tal registro 

ainda não foi cancelado na matrícula do imóvel. Constam DÉBITOS DE IPTU no valor de R$ 19.456,40, em junho de 2019, 

conforme extrato emitido pela Prefeitura Municipal de Jandira. Há DÉBITOS DE CONDOMÍNIO no valor de R$ 26.628,58, 

do período de junho 2014 a junho 2019, conforme informações prestadas por e-mail pela administradora do condomínio em 

14 de junho de 2019.  

 

DÉBITO DA DEMANDA PROCESSUAL: R$ 23.369,40 em abril de 2019, conforme fls. 583/588. 

 

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 .345 C.C), 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, 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 

 

SUGESTÃO: Recomenda-se que o interessado certifique as condições do bem, antes das datas designadas para a 

alienação, bem como pesquisar junto aos órgãos competentes eventuais débitos relativos ao bem leiloado. 

 

DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DOS CONDÔMINOS – Nos termos do artigo 1.322 do Código Civil quando a coisa for 

indivisível e os consortes não quiserem adjudica-la a um só, indenizando os outros, será vendido e repartido o apurado, 

preferindo-se, na venda, em condições iguais de oferta, o condômino ao estranho, e entre os condôminos aquele que tiver 

na coisa benfeitorias mais valiosas, e, não as havendo, o de quinhão maior.  

 

QUOTA-PARTE DO COPROPRIETÁRIO E/OU CÔNJUGE: Tratando-se de bem indivisível, este será leiloado em sua 

integralidade, recaindo o equivalente à quota-parte do coproprietário e/ou do cônjuge alheio sobre o produto da alienação 

(art. 843-CPC). 

 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O leilão eletrônico será conduzido pelo Leiloeiro Oficial DENYS PYERRE DE 

OLIVEIRA, através do portal LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO, site www.leje.com.br. Os interessados poderão tirar suas 

dúvidas no escritório do Leiloeiro, 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. O Gestor dispõe auditório próprio para recepcionar 

os licitantes que desejarem participar do leilão de forma presencial.  

 

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 responsável, 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, que será enviado por e-mail para o licitante que deverá encaminhar o comprovante para a equipe do 

gestor.  Em caso de cancelamento do leilão por questões alheias ao leiloeiro (satisfação do crédito, parcelamento, acordo, 

entre outros), será devido a comissão no percentual de 5% (cinco por cento) a qual será suportada pelo(s) executado(s). 

 

DA PROPOSTA – Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito 

para o e-mail: contato@leje.com.br (art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, 

CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (art. 895, § 7º, CPC). 

 

DA ARREMATAÇÃO - Assinado o auto de arrematação pelo juiz e pelo leiloeiro, a arrematação considerar-se-á perfeita, 

acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos. (art. 903 do CPC). Para expedição da 

respectiva carta, deverá o arrematante comprovar o pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI, a teor 

do inciso § 2º, do artigo 901 do CPC. 

 

CIENTIFICAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO EDITAL: para fins do que disposto no art. 889, I a VIII e parágrafo único, do CPC, 

ficam cientes da alienação as partes, seus respectivos cônjuges, interessados, não podendo alegar desconhecimento uma 

vez que este edital está publicado no portal eletrônico do Gestor www.leje.com.br, conforme previsto no art. 887, § 2°, do 

CPC. 

 

 

 

São Paulo, 27 de agosto de 2019. 

 

 

 

DRA. DÉBORA CUSTÓDIO SANTOS  

Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Jandira do Estado de São Paulo 

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