
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
2ª VARA – FORO DE MOGI DAS CRUZES 
Avenida Cândido Xavier de Almeida e Souza, n.º 159, Sala 28, Vila Paternio,  
Mogi das Cruzes/SP – CEP: 08780-210 
Fone: (11) 4799-8877 – E-mail: mogicruzes2cv@tjsp.jus.br 

 

Processo n.º:   1010053-17.2017.8.26.0361 – Nº de Ordem 2017/001455 – Execução de Título Extrajudicial – Despesas 

Condominiais 

 

Exequente: ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS EM RESIDENCIAL ARUÃ ECO PARK, CNPJ/MF n.º 

01.865.238/0001-42, na pessoa de seu presidente ANTONIO CARLOS ECHEVERRIA MARTINS, CPF/MF 

866.214.248-68. 

 

Executados:  IDELSON PINHEIRO DE AGUIAR, CPF/MF n.º 030.981.138-47 e cônjuge, se casado for; ADRIANA 

SILVANA QUINTILIANO, CPF/MF n.º 108.237.878-00 e cônjuge, se casada for. 

 

Interessados: MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, CNPJ/MF nº 46.523.270/0001-88, na pessoa de seu representante 

legal; GULLIVER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ/MF nº 00.743.248/0001-42, na 

pessoa de seu representante legal. 

 

Advogados: ANA CAROLINA AGUIAR, OAB/SP n.º 314.274; SOLANO CLEDSON DE GODOY MATOS, OAB/SP n.º 

201.508; NATÁLIA ALVES FERREIRA SAMPAIO, OAB/SP n.º 366.589; VANESSA MENECUCCI PINTO, 

OAB/SP n.º 395.184. 

 

O Doutor DOMINGOS PARRA NETO, Exmo. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Mogi das Cruzes 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 09/04/2020 às 14:00h com término no dia 14/04/2020 às 14:00h - VALOR DE AVALIAÇÃO: R$ 

960.000,00 (novecentos e sessenta mil reais), em 21 de outubro de 2019 (poderá ser atualizada à época da realização 

do leilão). 

2º Leilão: Dia 14/04/2020, a partir das 14:01h com término no dia 12/05/2020 às 14:00h – LANCE INICIAL A PARTIR 

DE 60% DA AVALIAÇÃO: R$ 576.000,00 (quinhentos e setenta e seis mil reais). 

 
BEM: DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE UMA CASA RESIDENCIAL COM ÁREA DE 351,55, CONSTRUÍDA SOBRE UM 
TERRENO COMPOSTO DO LOTE N.º 04 DA QUADRA N.º 03, DO LOTEAMENTO ARUÃ, PERÍMETRO URBANO DO 
MUNICÍPIO E COMARCA DE MOGI DAS CRUZES, assim descrito: mede 12,00 metros de frente para a Rua Quatro; do 
lado direito de quem da rua olha para o lote mede 30,00 metros da frente aos fundos e confronta com o lote 03; do lado 
esquerdo mede 30,00 metros da frente aos fundos e confronta com o lote nº 05; e nos fundos mede 12,00 metros e confronta 
com a Faixa de Transmissão-Furnas, encerrando a área de 360,00 metros quadrados, conforme melhor descrito na matrícula 
n.º 47.806 do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Mogi das Cruzes/SP. FIEIS DEPOSITÁRIOS: Idelson Pinheiro de 
Aguiar, CPF nº 030.981.138-47, RG nº 12226349-2, e Adriana Silvana Quintiliano Aguiar, RG 21.300.801, CPF 108.237.878-
00. 
 
CADASTRO MUNICIPAL: 38.125.004.000-4 
 

CONSTA DO LAUDO DE AVALIAÇÃO acostado aos autos as folhas 206/248, lavrado em 21 de outubro de 2019: I) 

Características da região: Trata-se de uma região composta por residências uni familiares de padrão Alto e médio, com 

comércio de âmbito local como farmácia, padaria, supermercado, praça e escola particular. II) Melhoramentos Público: A 

região onde se localiza o imóvel é dotada de rede de energia elétrica, rede de água, rede de esgoto, telefonia, canalização 

pluvial, calçamento, guias e sarjetas, correio, coleta de lixo entre outros. O transporte coletivo se dá através da Avenida 
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Presidente General Dutra e Estrada da Pedreira. III) Característica do Terreno: O imóvel está disposto em meio da quadra, 

possui topografia em aclive, seu solo é firme e seco, não há mata nativa, com área total de 360,00 ms². IV) Benfeitorias: 

Muros – Estão implantados nas laterais e nos fundos do imóvel, ou seja, o imóvel está murado nas suas confrontações; 

Construídos com blocos e concretos, com revestimento. Construção 1 – Existe uma casa, com área construída de 351,55 

ms². Edificação de alvenaria de bloco de concreto, rebocadas nas duas faces, com lajes revestidas. Pavimento Térreo 

(153,55 m²)– 1 living, 1 hall, 1 sala de TV, 1 sala de jantar, 1 cozinha, 1 área de serviço, 1 banheiro, 1 lavabo e uma dispensa. 

Pavimento Superior (115,15 m²) – 2 dormitórios, 1 suíte, 1 banheiro da suíte, 1 suíte master, 1 banheiro da suíte master, 1 

closet da suíte master, 1 banheiro social. Pavimento Inferior – Sub Solo (82,85 m²) – 1 garagem para 3 autos, 1 depósito, 

1 sala de estudos, 1 churrasqueira e 1 lavabo. Cobertura – Cobertura com telhas tégulas. Essa construção apresenta idade 

aparente de 15 anos. O seu padrão superior, com dois pavimentos, construída atendendo a projeto arquitetônico planejado 

no tocante à disposição interna dos ambientes. Composta de Living, Sala de TV, Sala de Jantar, Cozinha, quatro dormitórios, 

sendo uma suíte e outra suíte master, um lavabo social, churrasqueira, além de dependência de serviço completa e garagem 

para três veículos coberta. Áreas externas pavimentada com pedras. Fachada pintada a látex. 

 

LOCALIZAÇÃO: Rua Falcão, n.º 307, quadra 3, lote 4, Parque Residencial Itapeti, Mogi das Cruzes/SP – CEP: 08771-920 

 

AVALIAÇÃO DO BEM: R$ 960.000,00 (novecentos e sessenta mil reais) em 21 outubro de 2019 (fls 206/248). 

 

DÉBITO DA DEMANDA PROCESSUAL: R$ 51.830,90 (cinquenta e um mil, oitocentos e trinta reais e noventa 
centavos) em janeiro de 2020 – fls.270/272 
 

ÔNUS: Consta a PENHORA do bem referente ao processo em epígrafe a fl. 126 que se encontra averbada na matrícula do 
imóvel a Av.05. Em contato com o Setor de Execuções Fiscais da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes no dia 31 de 
janeiro de 2020 o Leiloeiro obteve a informação de que o número correto de Inscrição Municipal do imóvel é 38.125.004.000-
4, sendo que foi constatado no mesmo dia junto ao sítio eletrônico da Prefeitura a informação de que o endereço atualizado 
do imóvel objeto é Rua Falcão, n.º 307 e que possui débitos tributários inscritos em dívida ativa até o exercício de 2019 no 
valor de R$ 56.969,98 (cinquenta e seis mil, novecentos e sessenta e nove reais e noventa e oito centavos) mais débitos 
tributários a vencer no exercício de 2020 no valor de R$ 1.969,11 (mil, novecentos e sessenta e nove reais e onze centavos). 
Em que pese a ação tenha sido movida em face dos compromitentes compradores IDELSON PINHEIRO DE AGUIAR e 
ADRIANA SILVANA QUINTILIANO AGUIAR, o imóvel encontra-se registrado junto Ofício de Registro de Imóveis e a 
Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes em nome do proprietário GULLIVER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 
Eventual necessidade de regularização na documentação do imóvel será de responsabilidade do arrematante. 
 

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, 

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; assim como incumbirá ao arrematante a emissão de DARF para o pagamento do laudêmio e, a emissão da 

CAT para a respectiva transferência de titularidade junto à secretaria de patrimônio da União. 

 

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 art. 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: proposta@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 FALTA DE PAGAMENTO: O não pagamento do preço do bem arrematado e da comissão do Leiloeiro Oficial, no prazo 

aqui estipulado, configurará desistência ou arrependimento por parte do arrematante, ficando este impedido de participar de 

novos leilões judiciais (art. 897, CPC), bem como obrigado a pagar o valor da comissão devida ao Leiloeiro, conforme 

estabelecido em edital. 

 

O Leiloeiro Oficial poderá emitir título de crédito para a cobrança da sua comissão, encaminhando-o a protesto, por falta de 

pagamento, se for o caso, sem prejuízo da execução prevista no art. 39, do Dec. 21.981/32. 

 

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 inciso § 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. 

 

 

Mogi das Cruzes, 8 de fevereiro de 2020. 

 

 

 

DR. DOMINGOS PARRA NETO  

Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Mogi das Cruzes/SP 
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