
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO | COMARCA DA CAPITAL  

38ª VARA CÍVEL – FORO CENTRAL CÍVEL 

Praça João Mendes s/nº, 12º andar – salas nº 1219/1221, Centro, São Paulo/SP – CEP01501-900  

Fone: 2171-6253 - E-mail: sp38cv@tjsp.jus.br  

 

Processo n.º:    0807753-16.1993.8.26.0100 (583.00.1993.807753) – Cumprimento de Sentença/Despesas 

Condominiais  

 

Exequente: CONDOMINIO VERTE VILLE MODULO II, CNPJ n.º 67.649.111/0001-02, na pessoa do síndico 

JAMES ALBERTO SIANO, CPF n.º 876.800.178-91. 

 

Executados: HERCULANO DE OLIVEIRA, CPF n.º 004.638.924-53 e cônjuge MARIA DOS ANJOS ABRANTES 

MARQUES DE OLIVEIRA, CPF n.º 509.439.608-00. 

 

Interessados: BANCO BRADESCO S/A, CNPJ n.º 60.746.948/0001-12, na pessoa de seu representante legal; 

MILTON LEWINSKY, CPF n.º 053.164.658-06 e cônjuge RENATA SAGINUR LEWINSKY, CPF n.º 

111.358.668-05; PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI, CNPJ n.º 46.523.015/ 0001-35, na pessoa 

de seu procurador; SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO EM SÃO PAULO (SPU/SP), 

na pessoa de seu procurador; Processos Interessados: 0010397.65.2010.8.26.0068 – (Embargos de 

Terceiro), 1ª Vara Cível - Foro de Barueri; 0029131-35.2008.8.26.0068 – (Despesas condominiais) 6ª 

V.C. Barueri; 763/93, que o Banco Bradesco S/A move contra HERCULANO DE OLIVEIRA e MARIA 

DOS ANJOS ABRANTES MARQUES DE OLIVEIRA, em trâmite perante a 4ª Vara Cível de Barueri/SP; 

0021107-96.2000.8.26.0068, em que a Prefeitura Municipal de Barueri move Ação de Execução Fiscal 

contra HERCULANO DE OLIVEIRA e MARIA DOS ANJOS ABRANTES MARQUES DE OLIVEIRA, em 

tramite perante a Vara da Fazenda Pública - Foro de Barueri. 

 

Advogados: RODRIGO JOSÉ DE OLIVEIRA BISCAIO – OAB/SP n.º 256.668 e ERICK RENATO DO 

NASCIMENTO – OAB/SP n.º 283.516; MATILDE DUARTE GONCALVES – OAB/SP n.º 48.519. 

 

A Doutora CAROLINA DE FIGUEIREDO DORLHIAC NOGUEIRA, Exma. Juíza de Direito da 38ª Vara Cível do Foro Central 

da Comarca da Capital 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 26/11/2019 às 10:00h com término no dia 29/11/2019 às 10:00h - VALOR DE AVALIAÇÃO 

ATUALIZADO: R$ 1.424.160,21 (um milhão, quatrocentos e vinte e quatro mil, cento e sessenta reais e vinte e um 

centavos) (poderá ser atualizada à época da realização do leilão através do contador judicial). 

2º Leilão: Dia 29/11/2019, a partir das 10:01h com término no dia 19/12/2019 às 10:00h – LANCE INICIAL A PARTIR 

DE 60% DA AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 854.496,12 (oitocentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e noventa 

e seis reais e doze centavos) 

 

BEM: DOMÍNIO ÚTIL POR AFORAMENTO À UNIÃO DA UNIDADE AUTÔNOMA – APARTAMENTO DE COBERTURA 

DUPLEX – J-07, LOCALIZADO NO 7º E 8º ANDAR DA ALA JULIETA DO EDIFÍCIO ROMEU E JULIETA, NO 

CONDOMÍNIO VERTE VILLE – MÓDULO II, COM 4 (QUATRO) VAGAS DETERMINADAS NA GARAGEM, edificado no 

imóvel designado como área A-1, situada à Estrada de Servidão e constituída de parte das Glebas 01 e 02, do Quinhão 02, 

do Sítio Tamboré, no Distrito de Aldeia, neste município e comarca de Barueri, SP, que assim se descreve: confronta pela 

frente com a praça comum a todos os edifícios do módulo 2; do seu lado direito com o apartamento do mesmo andar, da ala 

“Romeu”; do seu lado esquerdo com a área livre sobre partes comuns; contendo a área útil de 350,63m², área comum de 

409,90m² estando ai incluídas 04 vagas na garagem e a adega; área total de 760,53m², correspondendo-lhe a fração ideal 
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de 1,19% no terreno e demais coisas comuns do condomínio, conforme melhor descrito na Matrícula n.º 101.572 do Oficial 

de Registro de Imóveis da Comarca de Barueri/SP. RIP: 6213 0103043-01.  DEPOSITÁRIO FIEL: CONDOMINIO VERTE 

VILLE MODULO II, CNPJ n.º 67.649.111/0001-02, na pessoa do síndico James Alberto Siano, CPF nº 876.800.178-91. 

CONSTA DO LAUDO DE AVALIAÇÃO: descrições quanto a uma unidade similar ao imóvel avaliando, onde apresenta as 

seguintes dependências e acabamentos construtivos: Sala Estar/Jantar: Piso taboas corridas; paredes revestidas em pintura 

látex sobre massa corrida; forro de laje; esquadria de alumínio com vidro liso; 3 suítes: piso cerâmico; paredes revestidas em 

pintura látex sobre massa corrida; forro de laje; esquadria de alumínio com vidro liso; 3 banhos suíte: piso cerâmico; paredes 

azulejos; forro em laje; vaso sanitário e lavatório em louça; esquadria alumínio com vidro liso; Lavabo: isso cerâmico; paredes 

azulejos; forro em laje; vaso sanitário e lavatório em louça; esquadria alumínio com vidro liso. Cozinha: Piso cerâmico; 

paredes revestidas em azulejos; forro em laje; pia granito; esquadria alvenaria com vidro liso. Área de serviços: Piso cerâmico; 

paredes revestidas em azulejos; forro em laje; taque em louça; esquadria em alumínio com vidro liso; A unidade em questão 

possui 4 (quatro) vagas determinadas na garagem, área privativa de 360,63m², área comum de 399,90m², totalizando a área 

de 760,53m² e ocupando uma fração ideal de terreno de 0,74%. LOCALIZAÇÃO: Avenida Verte Ville, n.º 610, Apto. J-7, 

Bairro 18 do Forte, Alphaville, Barueri/SP – CEP. 06472-007 

 

AVALIAÇÃO DO BEM: R$ 1.190.000,00 (um milhão, cento e noventa mil reais) em agosto de 2015. Atualizado através do 

índice da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, perfazendo a quantia atual de R$ 1.424.160,21 

(um milhão, quatrocentos e vinte e quatro mil, cento e sessenta reais e vinte e um centavos), em setembro de 2019. 

 

ÔNUS: PENHORA, oriunda de expropriação nos autos do processo em epígrafe, consoante termo lavrado as fls.321, bem 

como consoante AV.06, datada de novembro de 2008, constante da matrícula; AV. 02 HIPOTECA, datada de abril de 1.997, 

em favor do Banco Bradesco S.A., cuja a dívida abarca o valor de 49.974.156,63, em janeiro de 2019; R. 04 PENHORA, 

datada de julho de 1.997, oriunda dos autos do processo nº 763/93, que o Banco Bradesco S/A move contra HERCULANO 

DE OLIVEIRA e MARIA DOS ANJOS ABRANTES MARQUES DE OLIVEIRA; AV. 07 PENHORA, datada de fevereiro de 

2009, oriunda dos autos do processo nº 0021107-96.2000.8.26.0068 (068.01.2000.021107-9, nº de ordem 1915/2000), em 

que a Prefeitura Municipal de Barueri move Ação de Execução Fiscal contra HERCULANO DE OLIVEIRA e MARIA DOS 

ANJOS ABRANTES MARQUES DE OLIVEIRA; AV. 09 PENHORA, datada de agosto de 2017, oriunda dos autos do 

processo nº 0029131-35.2008.8.26.0068, nº de ordem 2959/2008); Constam R$ 2.915,24 de débitos de Foro perante a 

SPU/SP. Não foi possível verificar a existência de débitos municipais em razão da ausência de informação do número do 

cadastro municipal individualizado.  

 

DÉBITO PROCESSUAL ATUALIZADO: R$ 5.304.377,83 (cinco milhões, trezentos e quatro mil, trezentos e setenta e sete 

reais e oitenta e três centavos), conforme informado pelo Exequente.  

 

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 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. 

 



  
 

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: 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 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. 

 

 

São Paulo, 2 de outubro de 2019. 

 

 

 

 

DRA. CAROLINA DE FIGUEIREDO DORLHIAC NOGUEIRA 

Juíza de Direito da 38ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo 
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