
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO | COMARCA DE BARUERI 
1ª VARA CÍVEL – FORO DE BARUERI 
Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, 84, Vila Porto, Barueri/SP 
Telefone: (11) 4635-5249 – E-mail: barueri1cv@tjsp.jus.br  
 

 
Processo n.:    1007371-61.2018.8.26.0068  - nº de ordem 2018/001201 – Carta Precatória – Constrição / Penhora / 

Avaliação / Indisponibilidade de bens 

 

Juízo deprecante:      FORO CENTRAL, SÃO PAULO/SP CÍVEL 22ª VARA CÍVEL - Processo de origem: 1067184-

93.2013.8.26.0100 

 

 

Requerente(s).: NOVA PORTFÓLIO PARTICIPAÇÕES S.A., CNPJ n. 27.025.181/0001-67, na pessoa de seu 
representante legal; 

 
Requerido(s).: AUSTIN RATING SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA, CNPJ n. 05.803.488/0001-09, na pessoa de seu 

representante legal Erivelto Rodrigues, CPF n. 011.877.668-10, e cônjuge se casado for; REGINA 
HELENA DE OLIVEIRA RODRIGUES, CPF 088.257.148-66, e cônjuge se casada for;. 

 
Interessado(s).: RESIDENCIAL MORADA DOS PÁSSAROS, CNPJ 51.246.239/0001-87, na pessoa de seu 

representante legal; PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI, CNPJ Nº 46.523.015/0001-35, na 
pessoa de seu representante legal. 

 
Advogados.: Christian de Lima Ramos, OAB/SP n. 158.133; Fabio Pascual Zuanon, OAB/SP n. 172.589; Bruno 

Alexandre de Oliveira Gutierres, OAB/SP n. 237.773; Guilherme Oliveira Afonso, OAB/SP n. 
328.863; Barbara Bianco, OAB/SP n. 369.360; Ramon Scartezini de Rezende Pla Bento, OAB/SP n. 
375.782; Gabriel Sperandini Spezi, OAB/SP n. 384.799; Daniele da Silva Bananeira, OAB/SP n. 
386.249; Mariana Sperandio, OAB/SP n. 397.748; Valter Raimundo da Costa Junior, OAB/SP n. 
108.337; Jamille de Lima Felisberto OAB/SP n. 201.230; Gilvânia Nascimento da Conceição, 
OAB/SP n. 336.876; Renato Garcia Ramos, OAB/SP 354.677 

 
Processos interessados: 1067184-93.2013.8.26.0100 (22ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo); 

1087670-65.2014.8.26.0100 (1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São 
Paulo). 

 
O Doutor BRUNO PAES STRAFORINI, Exmo. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barueri 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 

 

DATA:  Os leilões ocorrerão em data única, prevista para o dia 24.09.2019  

 

1º LEILÃO: Às 14:00h - VALOR DE AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 4.610.853,27 (quatro milhões, seiscentos e dez mil, 

oitocentos e cinquenta e três reais e vinte e sete centavos) em julho de 2019 (poderá ser atualizada à época da 

realização do leilão). 

 
2º LEILÃO: Às 15:00h – LANCE INICIAL A PARTIR DE 50% DO VALOR ATUALIZADO DA AVALIAÇÃO: R$ 2.305.426,63 
(dois milhões trezentos e cinco mil, quatrocentos e vinte e seis reais e sessenta e três centavos). 

 
BEM: IMÓVEL LOCALIZADO NA ALAMEDA ROUXINOL, NO 10 – “ALDEIA DA SERRA – RESIDENCIAL MORADA DOS 
PÁSSAROS” – BARUERI – SP, assim melhor descrito na matrícula sob o nº 97.679, no Cartório de Registro de Imóveis da 
Comarca de Barueri/SP construído sob um lote de terreno urbano, designado como Lote nº 01, da quadra nº 23, do 
loteamento denominado Aldeia da Serra, Residencial Morada dos Pássaros, no distrito, município e comarca de Barueri-SP, 
o qual assim se descreve: com 1.494,61 m² de área, mede 23,46 m de frente para a Alameda Rouxinol; de quem da Alameda 
olha para o imóvel, mede 18,94 m do lado direito, onde confronta com área verde e mais 29,92 m confrontando com área 
verde da Avenida Ingahy; 49,12 m do lado esquerdo, onde confronta com o lote 2 e, 34,64 m nos fundos, onde confronta 
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com área de sistema de lazer, Inscrição cadastral n. 24354.53.20.0001.00.000-1. DEPOSITÁRIO FIEL: Erivelto Rodrigues, 
CPF Nº 011.877.668-10 (fls. 430 dos autos principais).  
 

CONSTA DO LAUDO DE AVALIAÇÃO: O lote encontra-se edificado e apresentando as seguintes dimensões, para quem 
da alameda olha para o imóvel: Frente = 23,46m; Fundo = 34,64m; Lateral esquerda = 49,12m; Lateral direita = (18,94 + 
29,92)m, encerra área superficial de 1.494,61m2. No terreno consta erigida uma edificação residencial em estrutura de 
concreto e alvenaria, composta dos seguintes ambientes: sala de estar, sala de lareira, escritório, garagem coberta, lavabo, 
sala de jantar, sala de TV, copa e cozinha, despensa, lavanderia, salão de jogos, terraço coberto e churrasqueira, piscina, 
dependência de empregados, lavabo (andar superior), 4 suítes (1 master). (fls. 389). 
 
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 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 de área construída e não averbada, será de responsabilidade do arrematante junto a 
prefeitura e ao cartório de registro de imóveis.  
 
AVALIAÇÃO DO BEM: fls. 408 – R$ 4.483.000,00, (quatro milhões, quatrocentos e oitenta e três mil reais) em outubro de 
2018 
 
AVALIAÇÃO ATUALIZADA DO BEM: R$ 4.610.853,27 (quatro milhões, seiscentos e dez mil, oitocentos e cinquenta e três 
reais e vinte e sete centavos) em julho de 2019 pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo. 
 
DÉBITO DA DEMANDA PROCESSUAL ATUALIZADO: R$ 27.280.649,94 (vinte e sete milhões, duzentos e oitenta mil, 
seiscentos e quarenta e nove reais e noventa e quatro centavos), conforme e-mail encaminhado pelo exequente em julho de 
2019. 
 
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 Código Civil 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 6% 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 6% a qual será suportada pelo(s) executado(s). 
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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 do CPC). Para expedição da 
respectiva carta, deverá o arrematante comprovar o pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI, a teor 
do inciso § 2º, do artigo 901 do CPC. 
 
CIENTIFICAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO EDITAL: para fins do que disposto no art. 889, I à 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. 
 
 

 
Barueri/SP, 22 de julho de 2019. 

 
Dr. BRUNO PAES STRAFORINI  

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barueri/SP 
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