
 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARUERI 
Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, nº 84, Vila Porto – CEP 400-000 
Fone: (011) 4198-4844 - E-mail: barueri1cv@tjsp.jus.br 

 

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 o LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO, transmitido pelo site: www.leje.com.br, para venda dos bem abaixo 

descrito. 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.:           1007137-55.2013.8.26.0068 – Nº de Ordem 2013/001689 – Execução de Título Extrajudicial –  

                                  Prestação de Serviços 

 

Exequentes: REGINA HELENA MINGORANCE RIBEIRO, CPF/MF 041.851.998-64, e cônjuge se casada for. 

 

Executados: ESPÓLIO DE BENEDICTO DOMINGUES MENCK, CPF/MF 062.002.148-91, e cônjuge 

ALFONSINA MENCK na pessoa de sua inventariante LILIANA MENCK, CPF/MF 061.332.682-

85; LILI ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA, CNPJ/MF 61.510.111/0001-32, na pessoa de seu 

representante legal ALFONSINA e BENEDICT na pessoa de seu inventariante LILIANA MENCK 

LIBERATI. 

 

Interessados: MARIA LUIZA RODRIGUES MENCK GAVIÃO DE CARVALHO, CPF/MF desconhecido; 

RICARDO DOMINGUES MENCK, CPF/MF desconhecido; LILIANA MENCK, CPF/MF 

061.332.682-85; RECEITA FEDERAL, CNPJ/MF 00.394.460/0001-41, na pessoa de seu 

representante legal; SECRETARIA DA FAZENDA, CNPJ/MF 46.377.222/0001-29, na pessoa de 

seu representante legal;  

 

PROCESSOS INTERESSADOS:  4009923-77.2013.8.26.0405 em trâmite perante 2ª Vara Cível - Foro de Osasco. 

(AV.12); 4008965-91.2013.8.26.0405 em trâmite perante 2ª Vara Cível - Foro de Osasco. 

(AV.13); 4009365-08.2013.8.26.0405 em trâmite perante 7ª Vara Cível - Foro de Osasco. 

(AV.14); 4011559-78.2013.8.26.0405 em trâmite perante 7ª Vara Cível - Foro de Osasco. 

(AV.15); 4008401-15.2013.8.26.0405 em trâmite perante 3ª Vara Cível - Foro de Osasco. 

(AV.16); 4008912-13.2013.8.26.0405 em trâmite perante 4ª Vara Cível - Foro de Osasco. 

(AV.17); 4009896-94.2013.8.26.0405 em trâmite perante 4ª Vara Cível - Foro de Osasco. 

(AV.18); 4009909-93.2013.8.26.0405 em trâmite perante 3ª Vara Cível - Foro de Osasco. 

(AV.19); 4010019-92.2013.8.26.0405 em trâmite perante 5ª Vara Cível - Foro de Osasco. (AV. 

20); 0001076-90.2009.8.26.0601 em trâmite perante 2ª Vara Cível - Foro de Socorro. (AV. 21 

E av. 22); 10991-76/2013 em trâmite perante a Vara de Trabalho de Itapira – SP. (AV.24); 

001091-76.2013.5.15.0118 em trâmite perante a Vara de Trabalho de Itapira – SP. (AV.25); 

0026987-20.2010.8.26.0068 em trâmite perante a 4ª Vara Cível - Foro de Barueri. (AV. 26); 

1007137-55.2013.8.26.0068 em trâmite perante a 1ª Vara Cível - Foro de Barueri. (AV. 27); 

1008061-66.2013.8.26.0068 em trâmite perante a 3ª Vara Cível - Foro de Barueri. (AV. 28); 

4009888-20.2013.8.26.0405 em trâmite perante a 6ª Vara Cível - Foro de Osasco. (AV. 29); 

0063169-21.2001.8.26.0100 em trâmite perante a 7º Vara Cível da Capital/SP. 1011470-

74.2018.8.26.0068 em segredo de justiça 

 

http://www.leje.com.br/
https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=1W0010T1V0000&processo.foro=68&processo.numero=1007137-55.2013.8.26.0068&uuidCaptcha=sajcaptcha_c1742fb626e742b29344c02b7fcfe594


  
 
Advogados: REGINA HELENA MINGORANCE RIBEIRO – OAB/SP 69.236; LEONARDO GREGORIO 

GROTTERIA – OAB/SP 187.143, EDUARDO M. DE FREITAS GOUVÊA, OAB-SP 374422; DR. 

MARCIUS MILORI, OAB-SP 95.112; DR. VICTOR CARLOS CORSI, OAB-SP 304.71 

 

 

Serão considerados em todos os leilões o horário de Brasília                                                    

 

DATA:  Os leilões ocorrerão em data única, prevista para o dia 6 de julho de 2020: 

 

1º LEILÃO: Às 15:40h – VALOR DE AVALIAÇÃO ATUALIZADO: R$ 3.117.848,95 (três milhões, cento e 

dezessete mil, oitocentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos) em março de 2020. (poderá ser 

atualizada à época da realização do leilão). 

 

2º LEILÃO: Às 16:40h – LANCE INICIAL A PARTIR DE 50% DA AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 1.558.924.47 (um 

milhão, quinhentos e cinquenta e oito mil, novecentos e vinte e quatro reais e quarenta e sete centavos). 

 
DESCRIÇÃO DO BEM:   
 
ANTIGA CASA DE REPOUSO EM SOCORRO- BAIRRO BARÃO DO IBITINGA, melhor descrito na matrícula 
como: Um Terreno com a área de quatro alqueires, mais ou menos, ou seja 9,6800 ha. (nove hectares, sessenta e 
oito ares) remanescente da Fazenda Palmira localizado ao lado esquerdo da estrada Socorro, Bragança Paulista, em 
virtude do novo traçado, confrontando com José Antônio Rostirola, Estrada Estadual Socorro-Bragança Paulista, 
Ribeirão e Sebastião de Lima Faria. Conforme melhor descrito na matrícula nº 5.608 do Cartório de Registro de 
Imóveis e Anexos da Comarca de Socorro. ÁREA DE 9,6800 HÁ. Cadastro do Incra sob nº 625.086.632.260. 
 

DO FIÉL DEPOSITÁRIO: LILIANA MENCK, CPF/MF 061.332.682-85. 

 

CONSTA DO LAUDO DE AVALIAÇÃO: Construções existentes:  2 (dois) Chalés da parte baixa, ambos com sala e 

banheiro e o outro;  5 (cinco) Chalés da parte baixa, com sala quarto e banheiro;  Salão de jogos; Churrasqueira em 

frente a piscina; Administração com teto do terraço quebrado;  6 (seis) Chalé padrão unitários na parte da piscina 

grande, com sala, quarto e banheiro;  Piscina grande de azulejo; Piscina pequena de vinil; Salão com piscina coberta; 

Salão de eventos com dois pavimentos; 5 (cinco) Chalés padrão parte alta 1 padrão unitários, com sala, quarto e 

banheiro; Capela com piso de mármore e paredes de pedra; 5 (cinco) Chalés padrão parte alta 2 padrão unitários, 

com sala, quarto e banheiro;   3 (três) Chalés padrão parte alta 3-A padrão unitários, com sala, quarto e banheiro;  3 

(três) Chalés padrão parte alta 3-B padrão unitários, com sala, quarto e banheiro;  Churrasqueira, 2 (duas) Quadras, 

sendo uma de futebol com piso de cimentado, e a outra de Tênis com piso cimentado (pisos com algumas trincas 

necessitando de reparos).  

 

LOCALIZAÇÃO: Rodovia Capitão Barduino, Km 127,5 – Socorro/SP 

 

AVALIAÇÃO: R$ 3.106.655,00 (três milhões, cento e seis mil, seiscentos cinquenta e cinco reais) em janeiro de 

2020.  

 
ÔNUS:  Consta a PENHORA do bem referente ao processo em epígrafe a fl.381 que se encontra averbada na 
matrícula do imóvel a Av. 27.   Av.11 PENHORA, oriunda dos autos do processo nº 0037748-42.2012.8.26.0068 em 
trâmite perante o 2º Ofício Cível de Barueri. Av.12 AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA (Ação de Execução de Título 
Extrajudicial), oriunda dos autos do processo nº 4009923-77.2013.8.26.0405, em trâmite perante a 2ª Vara Cível - 
Foro de Osasco. Av.13 AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA (Ação de Execução de Título Extrajudicial), oriunda dos 
autos do processo nº 4008965-91.2013.8.26.0405, em trâmite perante a 2ª Vara Cível - Foro de Osasco. Av.14 
AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA (Ação de Execução de Título Extrajudicial), oriunda dos autos do processo nº 
4009365-08.2013.8.26.0405 em trâmite perante 7ª Vara Cível - Foro de Osasco. Av.15 AVERBAÇÃO 
PREMONITÓRIA (Ação de Execução de Título Extrajudicial), oriunda dos autos do processo nº 4011559-



  
 
78.2013.8.26.0405 em trâmite perante 7ª Vara Cível - Foro de Osasco. Av.16 AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA (Ação 
de Execução de Título Extrajudicial), oriunda dos autos do processo nº 4008401-15.2013.8.26.0405 em trâmite 
perante 3ª Vara Cível - Foro de Osasco. Av.17 AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA (Ação de Execução de Título 
Extrajudicial), oriunda dos autos do processo nº  4008912-13.2013.8.26.0405 em trâmite perante 4ª Vara Cível - 
Foro de Osasco. Av.18 AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA (Ação de Execução de Título Extrajudicial), oriunda dos 
autos do processo nº 4009896-94.2013.8.26.0405 em trâmite perante 4ª Vara Cível - Foro de Osasco. Av.19 
AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA (Ação de Execução de Título Extrajudicial), oriunda dos autos do processo nº 
4009909-93.2013.8.26.0405 em trâmite perante 3ª Vara Cível - Foro de Osasco. Av.20 AVERBAÇÃO 
PREMONITÓRIA (Ação de Execução de Título Extrajudicial), oriunda dos autos do processo nº  4010019-
92.2013.8.26.0405 em trâmite perante 5ª Vara Cível - Foro de Osasco. Av. 21 AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA (Ação 
de Execução de Título Extrajudicial), oriunda dos autos do processo nº 0001076-90.2009.8.26.0601 em trâmite 
perante 2ª Vara Cível - Foro de Socorro. Av. 22 ARRESTO, oriunda dos autos do processo nº 0001076-
90.2009.8.26.0601 em trâmite perante 2ª Vara Cível - Foro de Socorro. Av. 23 PENHORA, oriunda dos autos do 
processo nº 0001076-90.2009.8.26.0601 em trâmite perante 2ª Vara Cível - Foro de Socorro. Av. 24 PENHORA, 
oriunda dos autos do processo nº 10991-76/2013 em trâmite perante a Vara de Trabalho de Itapira – SP. Av. 25 
PENHORA, oriunda dos autos do processo nº 001091-76.2013.5.15.0118 em trâmite perante a Vara de Trabalho de 
Itapira – SP. Av. 26 PENHORA, oriunda dos autos do processo nº 0026987-20.2010.8.26.0068 em trâmite perante a 
4ª Vara Cível - Foro de Barueri. Av. 28 PENHORA, oriunda dos autos do processo nº 1008061-66.2013.8.26.0068 em 
trâmite perante a 3ª Vara Cível - Foro de Barueri. Av. 29 PENHORA, oriunda dos autos do processo nº 4009888-
20.2013.8.26.0405 em trâmite perante a 6ª Vara Cível - Foro de Osasco.  Não foi possível obter informações acerca 
de débitos do imóvel uma vez que o número do Incra informado na matrícula encontra-se desatualizado.  
 
DOS DÉBITOS: R$ 190.400,00 (cento e noventa mil e quatrocentos reais) em dezembro de 2019. fl. 449. 
 
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 CC), 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, CC), ficando o 

arrematante livre de qualquer obrigação com esses credores (art. 908, 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 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 6% (seis 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 6% (seis 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. 

 

DA UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO:  Caso o credor/autor opte pela não adjudicação (art. 892, § 1º, 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 
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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 ELETRÔNICO, 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 abril de 2020. 

 

 

 

DR. BRUNO PAES STRAFORINI  

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

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

