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2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO SEBASTIÃO/SP 

 

EDITAL DE HASTA PÚBLICA dos bens abaixo descritos, conhecimento de eventuais interessados na lide e de 

intimação do executado JOÃO CARLOS ALVES DA SILVA  (CPF/MF nº 087.163.168-78), bem como do exequente 

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLAGE TROPICAL  (CNPJ/MF nº 05.558.236/0001-61), dos coproprietários 

GUILHERME RIBEIRO GOMES  (CPF/MF nº 152.759.138-77), MARCIO MENDES DE MELO  (CPF/MF nº 

032.505.058-97), MARIA RENATA CAMARGO GUIMARAES DE MELO  (CPF/MF nº 053.124.728-75), AMIRO DE 

SOUSA  (CPF/MF nº 140.630.696-72), SANDRA MARIA RAMOS DE SOUSA  (CPF/MF nº 915.096.708-82), MARIA 

EVANY PRADO CORTÊS  (CPF/MF nº  349.546.808-08), JULIMARA PRADO CORTÊS  (CPF/MF nº 245.785.408-

39), JULIENE PRADO CORTÊS  (CPF/MF nº 245.785.428-82), ROSANA MARTINS DO AIDO ALVES DA SILVA  

(CPF/MF nº 058.167.158-95), MARIA OLINTA DA CUNHA PRIMAVERA FERREIRA  (CPF/MF nº 267.112.358-27), 

ROBSON ESPÍRITO SANTO FERREIRA  (CPF/MF nº 761.763.988-00), PAULO AFONSO BASTOS DE AGUIAR  

(CPF/MF nº 058.470.788-62), VERA MARIA FRANCO DE VASCONCELOS  (CPF/MF nº 103.011.068-94), PAULO 

CÉSAR DE CASTRO ARAÚJO  (CPF/MF nº 325.255.528-06), SÉRGIO PENNONE PEREIRA  (CPF/MF nº 

094.003.248-12), ADRIANA FRANCONERI  (CPF/MF nº 165.943.468-81), VITOR LEVY CASTEX ALY  (CPF/MF nº 

083.460.018-86), CLAUDIA DOS SANTOS DIEGUES CASTEX ALY (CPF/MF nº 040.496.188-69), CASSIO 

ROBERTO VIEIRA ROMANO  (CPF/MF nº 048.784.938-87), ADRIANA MARIA PEREIRA RONAMO  (CPF/MF nº 

296.111.288-51), VINÍCIUS BAIRÃO ABRÃO MIGUEL (CPF/MF nº 157.567.168-90), ROBERTA PEREIRA DE 

ALMEIDA MANZANO  (CPF/MF nº 218.229.168-79), do interessado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO  

(CNPJ/MF nº 46.482.832/0001-92). 

 

O MM. Juiz de Direito Guilherme Kirschner, da 2ª Vara Cível da Comarca de São Sebastião/SP, na forma da lei, FAZ 

SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento e interessar possa, que, por este Juízo, 

processam-se os autos da ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL 

VILLAGE TROPICAL (CNPJ/MF nº 05.558.236/0001-61) contra JOÃO CARLOS ALVES DA SILVA  (CPF/MF nº 

087.163.168-78), processo nº 1001312-52.2018.8.26.0587, nos termos do Provimento CSM nº 1.625, de 09 de 

fevereiro de 2009, que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: 

 

DO LEILÃO 

 

O leilão será conduzido em duas praças. A 1ª praça terá início em 10 de agosto de 2020 às 15h00min. Não havendo 

lance igual ou superior à avaliação nos 3 (três) dias subsequentes ao início da 1ª praça, a 2ª praça seguir-se-á sem 

interrupção, iniciando-se em 13 de agosto de 2020 às 15h00min e se encerrará em 17 de setembro de 2020 às 
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15h00min. O valor mínimo para venda em 2ª Praça corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação, 

atualizado até a presente data pela Tabela Prática do TJSP. 

 

DO CONDUTOR DAS PRAÇAS 

 

A praça será conduzida pelo leiloeiro Cezar Augusto Badolato Silva (“Leiloeiro”), inscrito na Junta Comercial de São 

Paulo sob o nº 602, e pela Gestora Judicial LUT Gestão e Intermediação de Ativos Ltda. (“Gestora LUT”), por meio de 

seu portal na rede mundial de computadores. 

 

LOCAL DO LEILÃO 

 

O leilão será realizado exclusivamente na modalidade eletrônica por meio do Portal www.lut.com.br. 

 

DO PAGAMENTO 

 

O arrematante receberá em seu e-mail cadastrado junto à Gestora LUT, guia de depósito judicial em favor do Juízo 

responsável, no valor de seu lance vencedor, devendo efetuar o pagamento no prazo de até 24 horas, após o 

encerramento da praça. 

 

Comissão – O arrematante receberá em seu e-mail cadastrado junto à Gestora LUT, boleto bancário em favor do 

Leiloeiro/Gestora, a título de comissão, no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor do lance vencedor, devendo 

efetuar o pagamento no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas após o encerramento da praça. 

 

Após a realização do depósito judicial e do pagamento do boleto, o arrematante deverá encaminhar os respectivos 

comprovantes para o e-mail (contato@lut.com.br), a fim de que sejam juntados ao Auto de Arrematação.  

 

RELAÇÃO DOS BENS 

 

BEM– Casa nº 8 pertencente ao terreno situado no Bairro de Camburí, distrito de Maresias, neste município, tendo 

início no ponto 1, caracterizado por um canto de muro, na divisa das terras de um terreno vago, em nome de Keishi 

Katayama e Harumi Katayama, de frente para a Rua Piau, distante 350,00m do alinhamento da Estrada do Camburi, 

ponto este identificado no Sudeste Brasileiro, mais precisamente no litoral norte de São Paulo, pelas coordenadas 

georreferenciadas ao sistema U.T.M (Universal Transverse Mercator) N=7.370.785,302; E= 434.682,646; coordenadas 
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geodésicas Latitude sul 23º 46’ 20,777”, Longitude oeste 45º 38’27,698”, convergência 00º 15’ 30,278”, fator 

0,9996527, Datum Sad 69; daí segue com azimute de 358º 46’ 33”, numa de distância de 66,53m (sessenta e seis 

metros e cinquenta e três centímetros), confrontando com a Rua Piau, até encontrar o ponto 2; daí deflete à direita e 

segue com o azimute de 113º 24’ 06”, numa extensão de 41,80m (quarenta e um metros e oitenta centímetros), 

confrontando com o imóvel nº340, de uma passagem de servidão, ocupado por Marcos Antônio Pereira, até atingir o 

ponto 3; daí deflete à direita e seguindo com o azimute de 179º 45’ 10”, numa distância de 65,90m (sessenta e cinco 

metros e noventa centímetros), confrontando com o Residencial Village de Camburizinho, com endereço à Estrada do 

Camburí, nº20, até atingir o ponto 4; daí deflete  novamente á direita e segue com o azimute de 293º 14’ 24”, numa 

extensão de 40,51m (quarenta metros e cinquenta e um centímetros), confrontando com um terreno vago em nome de 

Keishi Katayama e Harum Katayamado, até alcançar o ponto 1, inicial desta descrição, encerrando a área de 

2.488,30m² (dois mil, quatrocentos e oitenta e oito metros quadrados e trinta decímetros quadrados). Matrícula nº 

39.814 no 1º CRI de São Sebastião. Contribuinte de Área Maior: 3133.124.2185.0037.0000. Matrícula Atualizada: 

Consta na Av.9 que 8,33333% do imóvel objeto desta matrícula foi penhorado nos autos do processo 

1002661952.2015.8.26.0587. Consta na Av.10 a penhora exequenda. Valor da Avaliação: R$ 424.513,72 

(quatrocentos e vinte e quatro mil, quinhentos e treze reais e setenta e dois centavos ), atualizados até junho de 2020 

pela Tabela Prática do TJSP. Observação: De acordo com o laudo de avaliação as fls. 541- o imóvel encontrasse em 

uma fração de 1/12 avos dentro de uma área de terreno contabilizada em sua fração de 207,35m² e sua área de 

construção contando com a fração de área comum condomínio, perfazendo uma área de 127,07m². 

 

Débitos da ação: R$ 284.590,56 (duzentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e noventa reais e cinquenta e seis 

centavos) em maio de 2020, valores que deverão ser atualizados para a data da arrematação e pelo qual responderá o 

produto da arrematação. Em havendo saldo remanescente, responderá pela diferença o executado nesta ação. Se os 

bens arrematados forem imóveis, os débitos tributários ficam sub-rogados no respectivo preço alcançado pela 

arrematação, nos termos do parágrafo único do artigo 130, do Código Tributário Nacional, porém compete ao 

interessado no bem pesquisar todos os débitos eventualmente existentes nos diversos Órgãos.  

 

OBS: 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, presenciais 

ou híbridas. Desta forma, havendo eventuais divergências de áreas e/ou características físicas, o arrematante não 

poderá pleitear complemento de metragens, abatimento do valor, indenização ou desfazimento da arrematação. De 

igual maneira, correrão por sua conta as despesas e os custos relativos à desmontagem, remoção, transporte e 

transferência dos bens móveis arrematados. 
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Cumpre informar que até a publicação deste edital não há decisão judicial suspendendo ou impossibilitando a venda do 

bem contido neste leilão. 

 

Ficam todos aqueles mencionados no presente Edital, regularmente INTIMADOS das designações supra, caso não 

sejam localizados para as intimações pessoais e dos respectivos patronos.  

 

Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal www.lut.com.br.  

 

 

 

 

Eu, _____________________________________ 

escrivã (o) subscrevi. 

 

 

 

 

_________________________________ 

Guilherme Kirschner 

Juiz de Direito 

 

 


