
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUARUJÁ 
Rua Silvio Daige, n.º 280, Jardim Tejebera, Guarujá/SP – CEP: 11440-900 
Fone: (13) 3386-2950 – E-mail: guaruja4cv@tjsp.jus.br 
 

O DOUTOR MARCELO MACHADO DA SILVA, EXMO. JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DO GUARUJÁ 

DO ESTADO DE SÃO PAULO faz saber a todos quanto este edital virem ou dele conhecimento tiver e possa interessar, que será 

realizado o LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO, transmitido pelo site: www.leje.com.br, para venda dos bens abaixo descritos. A 

alienação será regida pelas regras do Código de Processo Civil, e demais normas aplicáveis. A condução de pregão ficara a cargo 

do Leiloeiro Oficial DENYS PYERRE DE OLIVEIRA, os interessados poderão tirar suas dúvidas no escritório do mesmo, 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. A empresa gestora dispõe de auditório próprio para recepcionar licitantes que desejarem participar do leilão 

de forma presencial. 

 

Processo n.º:   1009116-38.2014.8.26.0223 (01) – Nº de Ordem 2014/001644 – Cumprimento de Sentença – Direitos / 

Deveres do Condômino 

 

Exequente: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO GUARUJÁ, CNPJ/MF n.º 52.258.712/0001-09 na pessoa de seu síndico 

VLADIMIR NASCIMENTO MARIA, CPF/MF n.º 025.393.468-04. 

 

Executado: ISMAEL JORGE COUTO DE OLIVEIRA, CPF/MF n.º 119.082.138-92 e cônjuge, se casado for. 

 

Interessados:          CREDOR FISCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJÁ, CNPJ/MF: 44.959.021/0001-04, na pessoa 

de seu representante legal; TITULAR DO DOMÍNIO DIRETO:  SPU – Secretaria de Patrimônio da União, 

CNPJ nº 00.489.828/0009-02.   TITULAR DE DOMÍNIO: LUCIANO COSTA CORREA, CPF/MF n.º 

705.555.161-72, e cônjuge, se casado for;  TITULAR DE DOMÍNIO: REGINA COSTA CORREA, CPF/MF 

n.º 219.494.488-51, e cônjuge, se casada for;  COPROPRIETÁRIO NO INSTRUMENTO PARTICULAR -  

CESSIONÁRIO: RICARDO VIEIRA BARBOSA, CPF/MF n.º 550.90.356-72, e cônjuge, se casado for;  

COPROPRIETÁRIO NO INSTRUMENTO PARTICULAR -  CESSIONÁRIO: JÚLIO CESAR COUTO DE 

OLIVEIRA, CPF/MF n.º 116.389.778-79, e cônjuge, se casado for. 

 

Advogados: VALMIR DE JESUS LIMA, OAB/SP n.º 210.419; MONTE ADVOGADOS ASSOCIADOS na pessoa dos 

advogados ADRIANNE FREITAS MONTE CUNHA, OAB/SP n.º 326.103; JOSÉ RENATO DE ALMEIDA 

MONTE, OAB/SP n.º 99.275; RAMIRO DE ALMEIDA MONTE, OAB/SP n.º 146.980; MARIANNE FREITAS 

MONTE, OAB/SP n.º 373.335. 

 

Serão considerados em todos os leilões o horário de Brasília 

 

1º Leilão: Início no dia 16 de julho de 2020 às 14:00h com término no dia 22 de julho de 2020 às 14:00h - VALOR DE 

AVALIAÇÃO: R$ 847.535,46 (oitocentos e quarenta e sete mil, quinhentos e trinta e cinco reais e quarenta e seis 

centavos), em janeiro de 2019 (poderá ser atualizada à época da realização do leilão através do contador judicial). 

2º Leilão: Início no dia 22 de julho de 2020 às 14:01h com término no dia 18 de agosto de 2020 às 14:00h – LANCE 

INICIAL A PARTIR DE 50% DA AVALIAÇÃO SOBRE A COTA PARTE DO EXECUTADO, MANTENDO A RESERVA DE 

100% DO VALOR DA COTA PARTE DOS DEMAIS COPROPRIETÁRIOS NOS TERMOS DO ART. 843 CPC.: R$ 

706.279,55 (setecentos e seis mil, duzentos e setenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos). 

 DESCRIÇÃO DO BEM IMÓVEL:  

 

APARTAMENTO NO GUARUJÁ COM TERRAÇO E VISTA PARA O MAR – PRAIA DAS PITANGUEIRA 

 
DIREITOS SOBRE DOMÍNIO ÚTIL POR AFORAMENTO À UNIÃO DO APARTAMENTO N.º 22, LOCALIZADO NO 2º 
PAVIMENTO DO EDIFÍCIO GUARUJÁ, ESTE SITUADO NA RUA PETROPOLIS, N.º 31, NA CIDADE DO GUARUJÁ, achando-
se dito apartamento com frente para a fachada voltada para a Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, onde tem amplo terraço 
social descoberto sobre a marquize; pela sua direita faz frente para a fachada voltada para a área lateral direita do edifício, para 
onde tem um terraço aberto; pelos fundos confina com o apartamento n.º 23, com o corredor de serviço e com a área interna; pelo 
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seu lado esquerdo confina com o apartamento n.º 21, com o hall social e com o poço do elevador, com a área de 240,00 ms2., 
correspondendo-lhe a quota de 513/26.615 avos no terreno e igual parte nas áreas e coisas de uso comum do edifício. Cadastrado 
na Prefeitura Municipal do Guarujá, sob o n.º ZC-0015-003-010, conforme melhor descrito na matrícula n.º 5807 do Cartório de 
Registro de Imóveis do Guarujá/SP. DEPOSITÁRIO FIEL: ISMAEL JORGE COUTO DE OLIVEIRA, CPF/MF n.º 119.082.138-
92. Consta na AV. 15 a informação de que o terreno onde se assenta o EDIFÍCIO GUARUJÁ, localiza-se em faixa de marinha. 
 
LOCALIZAÇÃO DO APTO: Rua Petrópolis, n.º 31, apto 22, Barra Funda, Guarujá/SP – CEP: 11410-916 
 
CONSTA NO LAUDO DE AVALIAÇÃO: Além do terraço com vista para o mar, o apartamento possui uma área de serviço com 
entrada de serviço, dependência de empregada com banheiro, cozinha com balcão americano, entrada social, uma sala par três 
ambientes com saída para o terraço, um lavabo, quatro dormitórios com suíte, sendo três dormitórios com saída para a sacada. O 
imóvel já recebeu reformas e a situação atual requer pequenas manutenções. O apto é próximo ao Calçadão das Pitangueiras. 
 

AVALIAÇÃO DO BEM: R$ 812.077,82 (oitocentos e doze mil, setenta e sete reais e oitenta e dois centavos) em 05 de novembro 
de 2018, conforme laudo de avaliação acostado as fls.78/122,  que atualizado corresponde ao valor de R$ 847.535,46 
(oitocentos e quarenta e sete mil, quinhentos e trinta e cinco reais e quarenta e seis centavos) através do índice da Tabela 
Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
 

Valor do 2º Leilão: 

100% Cota parte de Ricardo Vieira Barbosa (33,33%) R$ 282.511,82 

100% Cota parte de Julio Cesar Couto de Oliveira  (33,33%) R$ 282.511,82 

50% Cota parte de Ismael Jorge Couto de Oliveira (33,33%) R$ 141.255,91 

VALOR TOTAL DE VENDA EM 2º LEILÃO R$ 706.279,55 

 
DÉBITO DA DEMANDA PROCESSUAL: R$ 132.650,97 (cento e trinta e dois mil, seiscentos e cinquenta reais e noventa e 
sete centavos) em 29 de fevereiro de 2020, conforme Atualização Monetária de Débitos Judiciais encaminhada pelo exequente 
ao Leiloeiro via e-mail em 06 de fevereiro de 2020.  
 

ÔNUS: Consta a PENHORA do bem referente ao processo em epígrafe a fl. 55 do cumprimento de sentença que não se encontra 
averbada na matrícula do imóvel. Em consulta ao sítio eletrônico da Prefeitura de Guarujá ao dia 03 de fevereiro de 2020 fora 
constatado que sobre o referido bem recaem débitos tributários no importe de R$ 99.959,20 (noventa e nove mil, novecentos e 
cinquenta e nove reais e vinte centavos). Consta as folhas 157/159 extrato de débitos judiciais atualizado com a informação de que 
no mês de outubro de 2019 o valor da cota condominial era de R$ 1.754,00 (mil, setecentos e cinquenta e quatro reais). Consta na 
Av 15 da matrícula do apartamento que o imóvel possui faixa de marinha, portando eventual custo com pagamento de laudêmio é 
de responsabilidade do arrematante. Embora tenha sido encaminhado e-mail para o escritório de unidade descentralizada de 
Santos – SPU (Superintendência do Patrimônio da União) para informar qual o número de inscrição do RIP do imóvel para busca 
de débitos relativo ao imposto laudêmio, não foi respondido ainda para o Gestor de leilões.  
 

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 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).  Nos 

termos do Art. 1.331 – § 1º As partes suscetíveis de utilização independente, tais como apartamentos, escritórios, salas, lojas e 

sobrelojas, com as respectivas frações ideais no solo e nas outras partes comuns, sujeitam-se a propriedade exclusiva, podendo 

ser alienadas e gravadas livremente por seus proprietários, exceto os abrigos para veículos, que não poderão ser alienados ou 

alugados a pessoas estranhas ao condomínio, salvo autorização expressa na convenção de condomínio. 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. 

 

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.  

 



  
 

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 competente, 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.  

Em caso de cancelamento do leilão por questões alheias ao leiloeiro Ex: pagamento(s) do(s) debito(s), acordo, remissão entre 

outros), será devido a comissão no percentual de 5% (cinco por cento), sobre o valor transacionado a qual será suportada pelo(s) 

devedor(es)(s). 

 

DAS PROPOSTAS ANTECIPADAS: Os interessados em formalizar pagamento a vista ou parcelado, podem encaminhar suas 

propostas por escrito para o e-mail: proposta@leje.com.br. 

 

DA UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO:  Caso o credor/autor opte pela não adjudicação (art. 892, § 1º, CPC), participará das hastas 

públicas, na forma da lei em igualdade de condições, dispensando-se a exibição do preço, até o valor atualizado do débito da 

demanda processual, depositando o valor eventualmente excedente no mesmo prazo. 

 

DA FINALIZAÇÃO DA ARREMATAÇÃO: Após a confirmação do pagamento da comissão do leiloeiro, sinal ou quitação integral 

do(s) bem(ns) o auto de arrematação será assinado pelo juiz e pelo leiloeiro, ficando a arrematação será considerada irretratável, 

perfeita e acabada, para expedição da respectiva CARTA DE ARREMATAÇÃO em favor do vencedor. 

 

PUBLICAÇÃO DO EDITAL: as partes, seus respectivos cônjuges, interessados, ficam cientificados(intimados) da alienação em 

curso, não podendo alegar desconhecimento uma vez que este edital está publicado no portal do LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO, 

www.leje.com.br, conforme previsto no art. 887, § 2° e art. 889, I a VIII e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. 

 

 

Guarujá, 19 de junho de 2020. 

 

 

DR. MARCELO MACHADO DA SILVA  

Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca do Guarujá/SP 
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