
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 
2ª VARA CÍVEL - FORO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 
Avenida Salmão, nº 678, 1º andar, sala 104, Jardim Aquarius,  
São José dos Campos/ SP – CEP. 12246-260 
Fone: (12) 3878-7130 – E-mail: sjcampos2cv@tjsp.jus.br 

 
Processo n.:     0005037-62.2019.8.26.0577 – Processo Principal nº 0002107-86.2010.8.26.0577 - nº de ordem    

2010/000152 – Cumprimento de Sentença - Duplicata 
 
Exequente(s).: J.P. ALCANTARA NETO& CIA.LTDA – CNPJ. 64.954.381/0001-20, na pessoa de seu representante 

legal, JOSÉ PEDRO DE ALCANTARA NET O – CPF. 199.104.128-45 e cônjuge se casado for. 
 
Executado(s).: F.F.P GRECCO TRANSPORTES ME – CNPJ. 05.432.100/0001-00, na pessoa de seu representante 

legal, FABIANA FREITAS PAIVA GRECO – CPF. 214.852.798-36 e cônjuge se casada for. 
 
Interessado(s).: MARCONDES GRECCO GESTÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA – ME – CNPJ. 12.138.323/0001-25, 

na pessoa de seu representante legal; PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – 
CNPJ. 46.643.466/0001-06, na pessoa de seu procurador; CONDOMINIO EDIFICIO PORTAL 
AQUARIUS – CNPJ. 06.289.902/0001-76, na pessoa de seu síndico e CONDIVALE ADMINISTRAÇÃO 
DE CONDOMÍNIOS – CNPJ. 03.559.968/0001-40, na pessoa de seu representante legal. Processo 
interessado: 0372618-07.2008.8.26.0577 – 1ª Vara Cível da Comarca de São José dos Campos/ SP. 

 
Advogados.: JULIANA FRANÇOSO MACIEL – OAB/SP 235.021; THAIS DE ALMEIDA GONÇALVES – OAB/ SP 

161.494-E; LUIZ REINALDO CAPELETTI – OAB/SP 287.142; AIDA CARLA WANDEVELD – OAB/ SP 
198.660 e IARA REGINA WANDEVELD CUNHA – OAB/ SP 121.645. 

 
O Doutor PAULO DE TARSO BILARD DE CARVALHO, Exmo. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de São José 
dos Campos 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. A alienação é 
regida pelas normas do Código de Processo Civil, e demais legislações aplicáveis. 
 
DATA E HORA – Serão considerados em todos os leilões o horário de Brasília                                                     
 
1º Leilão: Dia 12/11/2019 às 14:00h – VALOR DE AVALIAÇÃO: R$ 449.418,56 (quatrocentos e quarenta e nove mil, 
quatrocentos e dezoito reais e cinquenta e seis centavos), conforme avaliação e atualização através da Tabela Prática 
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em agosto de 2019 (poderá ser atualizada à época da realização do 
leilão). 
 
2º Leilão: Dia 06/12/2019, às 14:00h – LANCE INICIAL A PARTIR DE 60% DA AVALIAÇÃO: R$ 269.651,13 (duzentos e 
sessenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e um reais e treze centavos).   
 
BEM: APARTAMENTO Nº 204, localizado no 2º andar ou 4º pavimento, do empreendimento denominado “EDIFÍCIO 
PORTAL AQUARIUS”, situado na Rua dos Piquirões, nº 80, Parque Residencial Aquarius, nesta cidade, comarca de 1ª 
circunscrição imobiliária de São José dos Campos, contendo a área privativa coberta de 87,577 metros quadrados, área 
privativa descoberta de 6,553 metros quadrados, área comum de 68,473 metros quadrados, área de garagem de 22,080 
metros quadrados, correspondente as vagas nº 15 e 36, localizadas no térreo, encerrando a área de 184,683 metros 
quadrados, correspondendo-lhe uma fração ideal de 1,46499216%, equivalente a 21,973824 metros quadrados. conforme 
melhor descrito na Matrícula nº 154.042 do 1º Oficial de Registro de Imóveis e Anexos de São José dos Campos/ SP. 
Consta na AV.01, da referida matrícula, que o imóvel se encontra cadastrado na Municipalidade sob o nº 40.0302.0007.0008. 
DEPOSITÁRIO FIEL: FABIANA FREITAS PAIVAGRECO – CPF. 214.852.798- 36 - fl. 62.  
 
LOCALIZAÇÃO: Rua dos Piquirões, nº 80 (Edifício Portal Aquarius), apartamento 204, Jardim Aquarius, São José dos 
Campos/ SP – CEP.12246-020 – fl. 51.  
  
AVALIAÇÃO TOTAL DO BEM: R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), em janeiro de 2015 – fl. 52. Atualizado 
através da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, perfaz o valor de R$ 449.418,56 (quatrocentos e 
quarenta e nove mil, quatrocentos e dezoito reais e cinquenta e seis centavos), em agosto de 2019.   
 



  
 

VALOR DA DEMANDA PROCESSUAL: R$ 98.628,54 (noventa e oito mil, seiscentos e vinte e oito reais e cinquenta e quatro 
centavos), em agosto de 2019 – fl. 152.  
 
ÔNUS: Consta a PENHORA do bem referente ao processo em epígrafe, conforme termo de penhora às fls. 62 (Cumprimento 
de Sentença) e fls. 125 (Processo Principal). Não localizamos a averbação da referida penhora na matrícula do imóvel. 
Consta na AV.04, datada de fevereiro de 2016, PENHORA, oriunda dos autos do processo nº 0372618-07.2008.8.26.0577, 
em trâmite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de São José dos Campos/ SP. Consta na AV.07, datada de outubro de 2018, 
DECLARAÇÃO DE INEFICÁCIA, da compra e venda declarada no Ato 06 da referida matrícula do imóvel. Em consulta ao 
sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, constam DÉBITOS de IPTU referente ao ano de 2019. Em 
contato telefônico e por e-mail com a administradora do condomínio, foi verificada a existência de DEBITOS condominiais. 
 
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. 
 
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 à 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 José dos Campos/ SP, 12 de setembro de 2019. 
  
 

Dr. PAULO DE TARSO BILARD DE CARVALHO 
Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de São José dos Campos do Estado de São Paulo/ SP 


