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2ª. VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRAIA GRANDE, SP  

  

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE LEILÃO ELETRÔNICO.  

1º E 2º LEILÃO DE BEM IMÓVEL INTIMAÇÃO DE:  

  

Processo – nº 0004761-21.2011.8.26.0477  

  

EXEQUENTE – Condomínio Edifício Maria Cecilia  

EXECUTADOS – Carlos de Moura Moraes e Maria de Lourdes Pereira Moraes  

   

A Dra. Thais Cristina Monteiro Costa Namba, Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da 

Comarca de PRAIA GRANDE/SP, na forma da lei, etc.: faz saber que, nos artigos 882 

e 903 do NCPC e Prov. CSM 1625/2009 do TJSP e ainda artigo 335, “caput”, do Código 

Penal, através da gestora M LEILÕES (www.mleiloes.com.br), portal de leilão 

eletrônico, Leiloeira Oficial Marta Simone Shiokawa – JUCESP 920, levará a público 

pregão de venda e arrematação o bem imóvel penhorado nos autos em epígrafe.   

  

Do início do leilão eletrônico: 1º leilão com início no dia 02 de fevereiro de 2021, às 

10:00 horas, e com término no dia 05 de fevereiro de 2021 às 10:00 horas, entregando 

o bem imóvel, a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação atualizado, 

ficando desde já designado para o 2º leilão eletrônico com início no dia 05 de fevereiro 

de 2021 às 10:00 horas, e com o término no dia 02 de março de 2021 às 10:00 horas 

caso não haja licitante na 1ª Leilão,  ocasião em que o bem móvel será entregue a quem 

mais der não sendo aceito lance inferior a 60% da avaliação atualizada , sendo 

considerado preço vil, abaixo desse valor conforme determinado por este Juízo (Art. 891 

do NCPC e art. 13 do Prov. CSM nº 1625/2009).  

Do Bem Imóvel: Direitos que a Executada possui sob o Apartamento nº 309, do 

EDIFÍCIO MARIA CECÍLIA, situado à Rua Sexta, atualmente denominado Rua Martin 

Afonso de Souza, nº 1035, Praia Grande, SP, com área útil de 59,20 m², área comum 

de 41,74 m², num total de 100,94 m², com uma participação no terreno de 41,0325 m² 

ou seja 2,4868% do todo, inclusive nas coisas de uso comum. Matriculado sob nº 

33.654 no Registro de Imóveis de Praia Grande – SP. O bem será vendido no estado 

de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado 
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verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais 

eletrônicas.     

 Do valor mínimo para venda do imóvel: No primeiro pregão, o valor mínimo para a 

venda do imóvel apregoado será o da avaliação judicial (R$ 180.000,00 – cento e oitenta 

mil reais – abril/2019), devidamente atualizado que corresponde a R$ 188.741,63 (cento 

e oitenta e oito mil setecentos e quarenta e um reais e sessenta e três centavos – 

outubro/2020). Valor este que será atualizado, de acordo com a Tabela Prática do TJ/SP 

na data da alienação judicial. No segundo pregão, o valor mínimo para a venda do 

imóvel corresponderá a 60% da avaliação atualizada.    

Leiloeira: o Leilão será conduzida pela leiloeira oficial MARTA SIMONE SHIOKAWA, 

inscrita na JUCESP sob no. 820.    

Como participar: O interessado em participar da alienação judicial eletrônica deverá se 

cadastrar previamente no site www.mleiloes.com.br. Durante a alienação, os lanços 

deverão ser oferecidos diretamente no sistema da Leiloeira, de modo a viabilizar a 

preservação do tempo real das ofertas.    

Condições de venda: Será considerado arrematante aquele que der lance igual ou 

superior ao valor de avaliação atualizado no 1º. Leilão ou aquele que der lance igual ou 

superior a 60% do valor de avaliação atualizado no 2º. Leilão. Poderão ser apresentadas 

propostas para pagamento do lance de forma parcelada, cumprindo a previsão do artigo 

891, parágrafo único e artigo 895 e parágrafos do NCPC, sendo necessário, apresentar 

até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao de 

avaliação; até o início do segundo leilão, proposta de valor que não seja considerado 

vil, além de no momento do lanço no site manifestar a opção por esta forma de 

pagamento, com pagamento de sinal igual ou superior a 25% do valor do lance e o 

restante em até 30 parcelas, garantido por caução idônea quando se tratar de móveis, 

e por hipoteca do próprio bem quando se tratar de imóveis.  As propostas para aquisição 

em prestações indicarão o prazo, a modalidade, o indexador de correção monetária e 

as condições de pagamentos do saldo. Se o credor optar pela não adjudicação (art. 876 

do NPC) participará da hasta pública e pregões na forma da lei e igualdade de 

condições, dispensando-se a exibição do preço, até o valor atualizado do débito, mas 

se o valor exceder ao seu crédito, depositará dentro de 3 dias, a diferença, sob pena de 

tornar-se sem efeito a arrematação.    

http://www.mleiloes.com.br/
http://www.mleiloes.com.br/
http://www.mleiloes.com.br/
http://www.mleiloes.com.br/
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Do pagamento:  O arrematante efetuará o pagamento do valor à vista ou do sinal 

quando optar pelo parcelamento, em até 24 horas a contar do horário de encerramento 

do Leilão, através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil, em até 5 horas após 

o encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para 

depósito - recomendamos esperar o recebimento deste e-mail antes de efetuar o 

depósito. Decorrido o prazo sem que o arrematante tenha realizado o depósito do preço 

à vista ou do sinal, tal informação será encaminhada ao MM Juízo competente para a 

aplicação das medidas cabíveis. O lance para pagamento à vista sempre prevalecerá 

sobre as propostas para pagamento parcelado (art. 895, parág.7 do novo CPC).     

Da comissão da leiloeira: O arrematante deverá pagar a leiloeira, a título de comissão, 

o valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, não se incluindo 

no valor do lanço, o qual deverá ser depositada nos autos, através de guia de deposito 

judicial em até 24 h após o encerramento do Leilão, e seu levantamento será autorizado 

após a apreciação  da idoneidade do lance pelo Juízo, nos termos do artigo único do 

artigo 267 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça. Se a parte 

executada, após a publicação do presente edital pagar a dívida antes de adjudicado ou 

alienado o bem, ou sendo firmado acordo entre as partes, arcará com todos os custos 

do edital e outros referentes a divulgação do leilão desde que devidamente 

comprovados pela empresa gestora, nos termos do art. 40 do Decreto 21.981/32. 

Contudo, caso a remição ou acordo ocorra após a realização da alienação, a Leiloeira 

fará jus à comissão previamente fixada, conforme parágrafo terceiro do artigo 7º. da 

Resolução 236 do CNJ de 13/07/2016.   

Do auto de arrematação: Nos moldes do art. 20 do Prov. CSM 1625/09, o auto de 

arrematação somente será assinado pelo Juiz de Direito após a efetiva comprovação 

do pagamento integral do valor da arrematação e da comissão ou em caso de 

arrematação parcelada o comprovante do pagamento da primeira parcela referente aos 

25% (vinte e cinco por cento) de entrada. Em caso de não pagamento, aplicar-se-á o 

disposto do artigo 21 do provimento CSM 1625/09. Após assinado o auto de 

arrematação pelo Juiz, pelo Leiloeiro Oficial, e pelo Arrematante será considerada 

perfeita, acabada e irretratável, ainda que sejam julgados procedentes os embargos do 

executado ou ação autônoma que trata o §4º do art. 903 do NCPC.   

Ordem de entrega / Carta de Arrematação: Passado o prazo de 10 (dez) dias úteis, 

previsto no §2º do art. 903 do NCPC, sem que tenha havido alegação de qualquer das 
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situações prevista no §1º do mesmo, será expedida a carta de arrematação. Em caso 

de arrematação parcelada a expedição da carta de arrematação posterior comprovação 

de registro de garantia judicial na matrícula do imóvel em favor do processo.  

Obrigações do arrematante: Eventuais ônus sobre o imóvel e todas as providências e 

despesas relativos à transferência, tais como desocupação, ITBI, foro, laudêmio, taxas, 

alvarás, certidões, escrituras, registros e outras despesas pertinentes, oriundos de 

construção ou reformas não averbados no órgão competente, inclusive débitos 

apurados junto ao INSS correrão por conta do arrematante, EXCETO eventuais débitos 

de IPTU, demais taxas e impostos, conforme artigo 130, “caput” e parágrafo único do 

CTN, bem como débitos de condomínio e outros (que possuem natureza “propter rem”) 

os quais ficarão sub-rogados ao crédito da arrematação (artigo 908, parágrafo 1º, 

NCPC.  

Débito exequendo (condomínio): R$ 77.686,02 – Fev/2020  

Débito de IPTU: R$ 32.441,00 (fev/2020)   

Débito com Construtora: J.C. Muniz Ltda, CNPJ 52.075.181/0001-19: R$ 637.925,46  

(Julho/2015), penhora no rosto dos autos conforme processo nº 0025388-

68.2007.8.26.0224/01 - 1º Vara da Comarca de Santa Isabel, SP. 

Débito com a Caixa Econômica Federal: R$ 212,70 (dez.2018), 

Eventual débito hipotecário, aplicar-se-á o disposto no art. 908 do NCPC. Dívidas, se 

em razão da insuficiência do valor da arrematação, ficarão por conta do executado.   Das 

intimações do executado, corresponsáveis e demais credores: Serão cientificados 

do dia, hora e local da alienação judicial por intermédio do Advogado, em caso de 

representação, incluindo nome do patrono, ficando os mesmos intimados das 

designações supra pelo presente edital, nos termos do art. 274, parágrafo único, artigo 

887, parágrafos 2º, 3º, e 5º e art.889, parágrafo único do NCPC caso não sejam 

localizados para intimação pessoal. Eventuais credores preferenciais dos executados 

ficam desde já intimados da data e horário dos leilões e do prazo de se habilitarem em 

seus respectivos créditos, conforme art. 804 do NCPC. Aos participantes da hasta 

pública, é defeso alegar desconhecimento das cláusulas deste edital para se eximirem 

das obrigações geradas, inclusive aquelas de ordem criminal na forma do art. 358 do 

Código Penal Brasileiro. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no 

Portal www.mleiloes.com.br. Será o presente edital afixado e publicado.    

Dúvidas e esclarecimentos: Pessoalmente perante o Ofício Cível onde tramita a 

presente ação; no escritório da leiloeira oficial, localizado à rua Sebastião de Oliveira, 

http://www.mleiloes.com.br/
http://www.mleiloes.com.br/
http://www.mleiloes.com.br/
http://www.mleiloes.com.br/
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90, Boqueirão, Praia Grande, SP; através do telefone (13) 99177.2834, ou por e-mail: 

contato@mleiloes.com.br.   

AOS PARTICIPANTES DA HASTA PÚBLICA, NÃO PODERA ALEGAR 

DESCONHECIMENTO DAS CLÁUSULAS DESTE EDITAL, PARA SE EXIMIREM DAS 

OBRIGAÇÕES GERADAS, INCLUSIVE AQUELAS DE ORDEM CRIMINAL NA FORMA 

DO ARTIGO 358, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO (Todo aquele que impedir, 

perturbar ou fraudar arrematação judicial; afastar concorrente ou licitante, pôr meio de 

violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem, estará de acordo com o 

art. 358 do Código Penal incurso na pena de dois meses a um ano de detenção, ou 

multa, além da pena correspondente à violência). Os bens serão vendidos no estado de 

conservação em que se encontram, sem garantia, constituindo ônus do interessado 

verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais 

eletrônicas. Dado e passado nesta cidade de São Paulo/SP. Advogados(as): Rozimeire 

Maria dos Santos Alexandre (OAB 140388/SP), Christiano Carvalho Dias Bello (OAB 

188698/SP), Daniel Zorzenon Niero (OAB 214491/SP), Eduardo de Mattos (OAB 

47670/SP)  

  

  

Praia Grande, 28 de outubro de 2020   

   

   

Marta Simone Shiokawa Leiloeira Oficial   

JUCESP Nº 820   

  

  

  

Dra. Thais Cristina Monteiro Costa Namba  

Juíza de Direito  
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