
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
FORO DE GUARUJÁ 4ª VARA CÍVEL 
Rua Silvio Daige, nº 280, Jd. Tejereba, Guarujá-SP - CEP 11440-900 
Fone: (13)3386-2950 - E-mail: guaruja4cv@tjsp.jus.br 

 
Processo n.:    1003295-77.2019.8.26.0223 - n. de ordem 2019/000383 – Carta Precatória Cível     

 

Processo de origem: 0008140-72.2018.8.26.0008 JUIZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL VIII-

TATUAPÉ DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP (Cumprimento de sentença – Rescisão Contratual) 

 

Exequente(s).: SUELI RODRIGUES NEVES, CPF nº 164.996.228-26 e cônjuge ARLINDO DA CONCEIÇÃO NEVES, 
CPF nº 461.879.108-00; 

 
Executado(s).: CARLOS ALBERTO DE CARVALHO GOMES, CPF nº 569.648.388-72 e cônjuge ANA MARIA 

GOMES E GOMES, CPF nº 012.359.528-27; MANOEL LOPES MARTINS FILHO, CPF nº 
087.493.458-34, e cônjuge ARLETE DE ASSUNPÇÃO RODRIGUES LOPES. 

 
Interessado(s).: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ, CNPJ Nº 44.959.021/0001-04, na pessoa de seu 

representante legal; CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ATLANTIC PEARL, CNPJ nº 68.021.872/0001-70, na 
pessoa de seu representante legal. Processo interessado: 0008140-72.2018.8.26.0008, em tramite 
perante a 3ª Vara Cível Do Foro Regional VIII-Tatuapé Da Comarca De São Paulo/SP; 0013622-
26.2003.8.26.0008, em trâmite perante a 1ª vara Cível, Foro Regional VIII – Tatuapé, São Paulo/SP; 
0009636-52.2012.8.26.0201, em trâmite perante a 2ª Vara Judicial do Foro de Graça/SP; 0169420-
69.2012.8.19.0004, em tramite perante a 7ª Vara da Comarca de São Gonçalo/RJ. 

 
Advogados.: SILVANA DE FIGUEIREDO FERREIRA – OAB/SP nº 202.989, MARIA DA ANUNCIAÇÃO 

GONÇALVES VAICIULIS – OAB/SP nº 90.071; FRANCISCO JOSÉ BOLÍVIA – OAB/SP nº 81.552, 
MARCIO VALENTIR UGLIARA – OAB/SP nº 222.018 e MARCUS WAGNER CRESPI – OAB/SP nº 
257.043. 

 
O Doutor MARCELO MACHADO DA SILVA, Exmo. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Guarujá 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: Início no dia 16/12/2019 às 14:00h com término no dia 19/12/2019 às 14:00h - VALOR DE AVALIAÇÃO 

ATUALIZADO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE FLS 50/51: R$ R$ 967.676,30 (novecentos e sessenta e 

sete mil seiscentos e setenta e seis reais e trinta e seis centavos), em outubro de 2019. (poderá ser atualizada à época 

da realização do leilão). 

2º Leilão: Dia 19/12/2019, a partir das 14:01h com término no dia 21/01/2020 às 14:00h – LANCE INICIAL A PARTIR 

DE 50% DA AVALIAÇÃO  ATUALIZADA: R$ 483.838,15 (quatrocentos e oitenta e três mil oitocentos e trinta e oito 

reais e quinze centavos). 

 
BEM: APARTAMENTO N° 61, LOCALIZADO NO 6° ANDAR DO EDIFÍCIO ATLANTIC PEARL, SITUADO À RUA SILVIO 

DAIGE N° 57, NO JARDIM TEGEREBA, NA CIDADE, MUNICÍPIO E COMARCA DE GUARUJÁ-SP, com a área privativa 

de divisão não proporcional de 164,630ms2., a área de uso comum de divisão não proporcional de 36,840ms2., a área de 

uso comum de divisão proporcional de 41,244ms2., encerrando a área total construída de 242,714ms2., correspondendo-lhe 

uma fração ideal de terreno e nas demais partes e coisas comuns do condomínio de 2,8177%, cabendo o direito de uso de 

02 (duas) vagas individuais e indeterminadas na garagem coletiva localizada no subsolo e andar térreo do edifício, conforme 

assim melhor descrito na matrícula nº 81.356 do Cartório de Registro de Imóveis de Guarujá/SP. 

 

DEPOSITÁRIO FIEL: Carlos Alberto de Carvalho Gomes, CPF nº 569.648.388-72. 

 

https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.foro=223&processo.codigo=6700085ZW0000&gateway=true
https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=080015QT00000&processo.foro=8&processo.numero=0008140-72.2018.8.26.0008&uuidCaptcha=sajcaptcha_7b2bcb112a664ab2becb1b146258351f
http://www.leje.com.br/


  
 

CONSTA DO LAUDO DE AVALIAÇÃO: O imóvel avaliado é um apartamento, de frente com vista para o mar, localizado no 
6o andar do Edifício Atlantic Pearl é composto por uma cozinha, área de serviço, quarto e banheiro de serviço, uma sala 
ampla com varanda, um lavado, três suítes, um quarto de empregada com o respectivo banheiro, e duas vagas de garagens 
indeterminada. O edifício possui 18 andares, sendo dois apartamentos por andar, dois elevadores, serviços de praia, portaria 
24 horas, uma piscina, uma sauna, uma sala de ginástica e um espaço gourmet. 
 
LOCALIZAÇÃO: Rua Silvio Daige nº 57, apartamento nº 61, Guarujá-SP – CEP. 11440-550. 
 
AVALIAÇÃO DO BEM: R$ 967.000,00 (novecentos e sessenta e sete mil reais), em agosto de 2019, conforme avaliação de 
fls. 45/46, da carta precatória. 
 
VALOR DA DEMANDA PROCESSUAL – R$ 34.370,99 (trinta e quatro mil, trezentos e setenta reais e noventa e nove 
centavos), em outubro de 2019, conforme cálculo disponibilizado pela patrona do exequente.  
 
ÔNUS – PENHORA, oriunda de expropriação nos autos do processo em epígrafe, consoante termo lavrado as fls. 71 do 
cumprimento de sentença (juízo deprecante), bem como AV. 08, datada de fevereiro de 2019, correspondente ao Processo 
de origem: 0008140-72.2018.8.26.0008, em tramite perante a 3ª Vara Cível Do Foro Regional VIII-Tatuapé Da Comarca De 
São Paulo/SP. AV.05 PENHORA, datada de dezembro de 2013, oriunda dos autos do processo nº 0013622-
26.2003.8.26.0008, em trâmite perante a 1ª vara Cível, Foro Regional VIII – Tatuapé, São Paulo/SP; R.06 ARRESTO, datada 
de dezembro de 2014, oriunda dos autos do processo nº 0009636-52.2012.8.26.0201, em trâmite perante a 2ª Vara Judicial 
do Foro de Graça/SP; AV. 07 PENHORA, datada de agosto de 2015, oriunda dos autos do processo nº 0009636-
52.2012.8.26.0201, em trâmite perante a 2ª Vara Judicial do Foro de Graça/SP; AV.09 PENHORA, datada de junho de 2019, 
oriunda dos autos do processo nº 0169420-69.2012.8.19.0004, em tramite perante a 7ª Vara da Comarca de São Gonçalo/RJ. 
DÉBITOS DE IPTU: Constam débitos no valor de R$ 183.928,21, correspondente aos exercícios de 2009 à 2018. DÉBITOS 
CONDOMINIAIS: Contam débitos no valor de R$ 142.115,16 (cento e quarenta e dois mil, cento e quinze reais e dezesseis 
centavos), conforme cálculo atualizado disponibilizado pelo condomínio em outubro de 2019. 
 
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). 

http://www.leje.com.br/
mailto:contato@leje.com.br


  
 

 
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. 
 

 
Guarujá/SP, 22 de outubro de 2019. 

 
 

Dr. MARCELO MACHADO DA SILVA 
Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Guarujá do Estado de São Paulo 

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

