
 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARUERI 

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, 84, Vila Porto Barueri – CEP 06400-000 

Fone: (11) 4365-5246, Barueri-SP - E-mail: barueri6cv@tjsp.jus.br   

 

A Doutora MARIA ELIZABETH DE OLIVEIRA BORTOLOTO, Exma. Juíza de Direito da 6ª 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 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:    1017152-44.2017.8.26.0068 – Nº de Ordem 2017/002923 – Execução de Título Extrajudicial     

 

Exequentes: RAINHA SPLENDORE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE EIRELI, CNPJ sob nº 

08.571.306/0001-00, na pessoa de seu representante legal; 

 

Executados: MARIANA FOLGOSI SANTOS CUNHA, CPF/MF sob nº 357.224.658-01, e cônjuge se casada for; 

 

Interessados: SPU – Secretaria de Patrimônio da União, CNPJ nº 00.489.828/0009-02, na pessoa de seu 

representante legal; CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SPLENDORE, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 

19.447.797/0001-06, na pessoa de seu representante legal; PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI, 

CNPJ 46.523.015/ 0001-35, na pessoa de seu representante legal. Processo interessado: 1012438-

07.2018.8.26.0068 Embargos à Execução - 6ª Vara Cível - Foro de Barueri.    

 

Advogados: Gamalher Corrêa Júnior – OAB/SP nº 162.749 e Sidney Fabro Barreto – OAB/SP nº 215.928. 

 

DATA E HORA – Serão considerados em todos os leilões o horário de Brasília 

 

1º Leilão: Início no dia 22 de abril de 2020 às 9:20h com término no dia 29 abril de 2020 às 09:20h - VALOR DE 

AVALIAÇÃO: R$ 2.160.000,00 (dois milhões e cento e sessenta mil reais), em outubro de 2019 (poderá ser atualizada 

à época da realização do leilão). 

2º Leilão: Dia 29 de abril de 2020, a partir das 9:21h com término no dia 15 de maio 2020 às 9:20h – LANCE INICIAL 

A PARTIR DE 50% DA AVALIAÇÃO: R$ 1.080.000,00 (um milhão e oitenta mil reais). 

 

DESCRIÇÃO DO BEM: DOMÍNIO ÚTIL POR AFORAMENTO À UNIÃO DOS DIREITOS AQUISITIVOS DERIVADOS DE 

CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE VENDA E COMPRA SOBRE O APARTAMENTO Nº 101 TIPO, 

LOCALIZADO NO 1º  PAVIMENTO DO EMPREENDIMENTO DENOMINADO “CONDOMÍNIO RESIDENCIAL 

SPLENDORE”, SITUADO NA PRAÇA OIAPOQUE, Nº 360, NO LOTEAMENTO DENOMINADO “CENTRO INDUSTRIAL 

E EMPRESARIAL ALPHAVILLE”, Quinhão 3, de propriedade Sítio Tamboré, no Bairro “Alphaville”, Distrito, Município e 

Comarca de Barueri, deste Estado, que assim se descreve: possui a área privativa coberta edificada de 235,860m², área 

comum coberta edificada de 110,590m²; área comum descoberta de 21,098m²; área total construída e descoberta de 

367,548m², correspondendo-lhe a fração ideal de 0,007695 ou 0,7695% no terreno e demais coisas de uso e propriedade 

comum, cabendo-lhe o direito de uso de 3 vagas indeterminadas situadas no 1º, 2º, 3º e 4º subsolos e de 01 depósito-box 

indeterminado, situado em um dos subsolos, conforme assim melhor descrito na MATRICULA SOB NO 191.228 

REGISTRADO PERANTE O CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE BARUERI/SP. RIP: 6213.0118722-49. N° DE 

INSCRIÇÃO DO IMÓVEL: 24453.62.53.0600.03.001.4. 

 

http://www.leje.com.br/
https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=1W00171FL0000&processo.foro=68&processo.numero=1017152-44.2017.8.26.0068&uuidCaptcha=sajcaptcha_ecfd4ed77d594fd184475baa1fc7e051


  
 
CONSTA NO LAUDO DE AVALIAÇÃO: A unidade possui uma Varanda Gourmet, Sala de estar, sala de jantar e tv: Sala de 

almoço, lavabo, Suíte master, Banheiro da suíte master, Closet da suíte master, e mais duas suítes ambas com banheiro. 

Cozinha/Copa, área de serviço, banheiro de empregada, e escritório. A unidade em questão possui 3 (três) vagas 

indeterminadas de garagem, bem como 1 (um) box/depósito no subsolo, contendo área privativa de 235, 86m², área 

comum de 131,68m², totalizando a área de 367,54m² e ocupando uma fração ideal de terreno de 0, 7695%. O 

pavimento térreo contempla portaria, piscina, quadra, sauna, salão de festa, academia, sala de jogos e hall. 

 

LOCALIZAÇÃO: Praça Oiapoque nº 360 apto 101 do Condomínio Residencial Splendore, no bairro Centro Industrial e 

Empresarial Alphaville, Barueri/SP – CEP. 06454-060. 

 

FIEL DEPOSITÁRIO: MARIANA FOLGOSI SANTOS CUNHA, CPF/MF sob nº 357.224.658-01. 

 

AVALIAÇÃO DO BEM: R$ 2.160.000,00 (dois milhões e cento e sessenta mil reais), em outubro de 2019, conforme fls. 

180/239 e Esclarecimentos as fls. 262/269. 

 

ÔNUS: PENHORA, oriunda de expropriação nos autos do processo em epígrafe, consoante termo lavrado as fls. 137/138. 

O registro da penhora na matrícula resultou em nota devolutiva/impossibilidade de registro em virtude de o imóvel constar 

em nome do exequente. Desta forma, por atendimento ao princípio da continuidade registral, competirá ao arrematante 

proceder com a regularização das titularidades anteriores à arrematação. Consta da petição de fls. 155/156 que o imóvel se 

encontra alugado. Consta pendência de julgamento dos Embargos à Execução, cujo assunto versa sobre o débito da 

demanda processual. NÃO CONSTAM DÉBITOS DE IPTU, para o imóvel em referência, conforme CND emitida através do 

sítio eletrônico da Municipalidade. NÃO CONSTAM DÉBITOS CONDOMINIAIS, para o imóvel em referência, conforme 

formalização através de e-mail, enviado pela Administradora do Condomínio Sigma, na pessoa da Sra. Alessandra, bem 

como mediante aval e conhecimento da síndica Eberle Guedes. Imóvel Ocupado.  

 

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 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. 

 

DOS DÉBITOS DA DEMANDA PROCESSUAL: R$ 890.000,00 (oitocentos e noventa mil reais). 

 

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. 

 

mailto:proposta@leje.com.br


  
 
DA UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO:  Caso o credor/autor opte pela não adjudicação (art. 892, §1º, do 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 

ELETRONICO, 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. 

 

 

Barueri/SP, 6 de março de 2020. 

 

 

 

DRA. MARIA ELIZABETH DE OLIVEIRA BORTOLOTO 

Juíza de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Barueri do Estado de São Paulo 

http://www.leje.com.br/

