
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
COMARCA DE GUARUJÁ 
4ª VARA CÍVEL DO FORO DE GUARUJÁ 
Rua Silvio Daige, 280 – Enseada, Guarujá/SP – CEP: 11440-900 
Telefone: (013) 3386-2950      E-mail: guaruja4cv@tjsp.jus.br 

 
Processo n.:      0005391-29.2012.8.26.0223 – n. de ordem 2012/000541 – Cumprimento de Sentença – Despesas 

Condominiais 

 

Exequente.: CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL CAPRI, CNPJ n. 64.718.661/0001-30, na pessoa do seu 
síndico Sr. Marco Antônio de Souza; 

 
Executados.: ADRIANO BORGES AMARAL, CPF n. 115.730.328-59, e sua cônjuge se casado for; FERNANDA 

PATRICIA BORGES AMARAL, CPF n. 135.452.408-00, e seu cônjuge se casado for. 
 
Interessado(s).: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUARUJA, CNPJ n. 44.959.021/0001-04 na pessoa de seu 

representante legal. 
 
Advogados.: CARLOS EDUARDO GARCIA DOZZO, OAB/SP:286.481; LEONARD TAKUYA MURANGA, OAB/SP: 

169.326; HENRIQUE TATSUO TANAKA, OAB/SP: 366.074; ELAINE BERNARDETE ROVERI 
MENDO RAIMUNDO, OAB/SP: 162.265; DOUGLAS ALVES, OAB/SP: 348.831; BRUNA 
ALCÂNTARA MACHADO DE OLIVEIRA, OAB/SP: 338.541; DANIELA PAOLASINI FAZZIO, OAB/SP: 
212.008; ROSANA NUNES, OAB/SP: 133.137. 

 
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 16/03/2020 às 11:00h com término no dia 19/03/2020 às 11:00h - VALOR ATUALIZADO DA 

AVALIAÇÃO: R$ 286.290,25 (duzentos e oitenta e seis mil, duzentos e noventa reais e vinte e cinco centavos), em 

dezembro de 2019 (poderá ser atualizada à época da realização do leilão). 

2º Leilão: Dia 19/03/2020, a partir das 11:01h com término no dia 14/04/2020 às 11:00h – LANCE INICIAL A PARTIR 

DE 50% DO VALOR ATUALIZADO DA AVALIAÇÃO: R$ 143.145,12 (cento e quarenta e três mil, cento e quarenta e 

cinco reais e doze centavos) 

 
BEM – UM APARTAMENTO N. 12 TIPO, LOCALIZADO NO 1º ANDAR DO “EDIFÍCIO RESIDENCIAL CAPRI”, SITUADO 
NA RUA JOSÉ AMIERO N 88, PARQUE ENSEADA, NESTA CIDADE, MUNICÍPIO E COMARCA DE GUARUJÁ – SP, 
contendo a área útil ou privada de 99,765m², a área comum de 34,034 m², a área total construída de 133,88 m², e uma fração 
ideal de 10,53% no terreno e demais coisas comuns do condomínio, cabendo o direito de uso de uma vaga na garagem 
coletiva, localizada no andar térreo do referido edifício, conforme melhor descrito na Matrícula n. 83748, do Cartório de 
Registro de Imóveis do Guarujá. CADASTRO MUNICIPAL n. 3-0435-005-002.  
 
DEPOSITÁRIO FIEL: Adriano Borges Amaral, CPF: 115.730.328-59 e Fernanda Patricia Borges Amaral, CPF: 135.452.408-

00, conforme termo de penhora de fls. 258. 

 

LOCALIZAÇÃO: Rua José Amieiro, 88, apto 12, Enseada, Guarujá/SP, CEP: 11443-260. 
 
AVALIAÇÃO DO BEM: R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais), conforme mandado de avaliação de fls. 256 
 
AVALIAÇÃO ATUALIZADA DO BEM: R$ 286.290,25 (duzentos e oitenta e seis mil duzentos e noventa reais e vinte e cinco 
centavos), em dezembro de 2019, através da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
 
VALOR DA DEMANDA PROCESSUAL: R$ 153.392,66 (cento e cinquenta e três mil trezentos e noventa e dois reais e 
sessenta e seis centavos), em outubro de 2019, conforme planilha de débitos às fls. 305/309. 

https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=67Z0C045R0000&processo.foro=223&processo.numero=0005391-29.2012.8.26.0223&uuidCaptcha=sajcaptcha_47990c2b3e9e4c1bbf43a0589d531e18
http://www.leje.com.br/


  
 

 
ÔNUS: Consta na Av.3 PENHORA oriunda dos autos em epígrafe. Constam DÉBITOS DE IPTU no valor de R$ 68.622,72, 
conforme extrato disponibilizado pela Prefeitura Municipal em 20 de dezembro 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 CC), 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, CC), ficando o arrematante livre de qualquer obrigação com esses credores 
(art. 908, 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, 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 CC 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, CPC). Para expedição da 
respectiva carta, deverá o arrematante comprovar o pagamento do ITBI, a teor do § 2º, do art. 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, 14 de janeiro de 2020. 
 

Dr. MARCELO MACHADO DA SILVA  
Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Guarujá/SP 

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

