
 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  
1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARUERI 
Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, nº 84, Vila Porto, Barueri - SP – CEP 06400-000 
Telefone: 11) 4198-4844 - E-mail: barueri1cv@tjsp.jus.br   

 
 
O Doutor BRUNO PAES STRAFORIN, 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 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.:    1001299-58.2018.8.26.0068 – Nº de Ordem 2018/000209 – Execução de Título Extrajudicial - Hipoteca 
 
Exequentes: VOB CRED SECURITIZADORA S/A, CNPJ nº 19.215.506/0001-46, na pessoa de seu representante 

legal VALENTIM OSMAR BARBIZAN CPF/MF 832.584.938-04. FL. 1/5 
 
Executados: CAPI-PENTA INTERNATIONAL FOOTBALL PLAYER LTDA., CNPJ/MF sob o nº 07.060.790/0001-40 

na pessoa de seu representante; MARCOS EVANGELISTA DE MORAIS, CPF/MF sob o nº 
135.131.348-78, e cônjuge REGINA FELICIANO DE MORAIS, CPF/MF sob o nº 317.805.778-18. 

 
Interessados: MUNICIPIO DE MAIRINQUE, CNPJ/MF 45.944.428/0001-20 na pessoa de seu representante legal; 

PREFEITURA DE BARUERI CNPJ/MF 46.523.015/0001-35, na pessoa de seu representante legal; 
CONDOMINIO EDIFICIO VICTORIA 1, CNPJ/MF 03.786.827/0001-60 na pessoa de sua síndica 
SANDRA REGINA CUCIOL CINTRA, CPF nº 009.373.728-97. SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA 
UNIAO, CNPJ/MF 00.394.460/0188-65, na pessoa de seu representante legal; MUNICÍPIO DE SAO 
PAULO, CNPJ/MF 46.395.000/0001-39, na pessoa de seu representante legal; Processo interessado: 
1001297-88.2018.8.26.0068, em trâmite pela 4ª Vara Cível de Barueri/SP; Processo interessado: 
1001634-78.2018.8.26.0100, em trâmite perante a 28ª Vara Cível do Foro Central Civil de São Paulo. 

  
Advogados: SABRINA DANIELLE CABRAL - OAB/SP 264.035; CARLOS EDUARDO CAMASSUTI - OAB/SP 

399.461; ANDRESSA CAROLINE N. GONÇALVES CIERI - OAB/SP 359.737. 
 
Serão considerados em todos os leilões o horário de Brasília                                                    
 
DATA:  Os leilões ocorrerão em data única, prevista para o dia 30 de junho de 2020: 
 
1º LEILÃO: Às 15:20h – VALOR TOTAL DA AVALIAÇÕES ATUALIZADAS DOS BENS ( LOTE 1 + LOTE 2 + LOTE 3 + 
LOTE 4 + LOTE 5): R$ 5.493.148,08 (cinco milhões, quatrocentos e noventa e três mil, cento e quarenta e oito reais e oito 
centavos) (poderá ser atualizada à época da realização do leilão). 
 
2º LEILÃO: Às 16:20h – LANCE INICIAL A PARTIR DE 50% DAS AVALIAÇÕES ATUALIZADAS: R$ 2.746.574,04 (dois 
milhões setecentos e quarenta e seis mil, quinhentos e setenta e quatro reais e quatro centavos).  
 
DESCRIÇÃO DO(S) BEM(NS): 
 
LOTE 1 
 
LOTE DE TERRENO denominado I-7-T, do Loteamento “PORTA DO SOL” situado nos Bairros de Sabaúna ou 
Sabianúna, Moreiras e Dona Catarina, neste Município e Comarca de Mairinque, Estado de São Paulo, com a seguinte 
descrição: mede 327.00 metros e mais 45,00 metros em curva de frente para a Avenida do Sol; 100,00 metros do lado direito, 



  
 
de quem da avenida olha para o imóvel, confrontando com o Lote I-6-T; 172,00 metros do lado esquerdo, confrontando com 
a Avenida do Sol; e nos fundos mede 231,00 metros, confrontando com o lote O-1-A e área Verde; encerrando a área de 
38.080,00 (trinta e oito mil e oitenta) metros quadrados, conforme melhor descrito na matrícula de nº 8.085 do 
Registro de Imóveis Comarca de Mairinque – SP. Cadastro na Municipalidade de Mairinque-SP sob o nº 
01.07.136.0644.001.  
 
LOCALIZAÇÃO: Avenida do Sol, S/N Portal do Sol Lote: I-7-T, CEP 18120-000.  
 
CONSTA DO LAUDO DE AVALIAÇÃO:  Imóvel localizado em local alto, com topografia de alto aclive. No terreno foram 
feitos dois platôs grandes para a utilização do terreno. A região do imóvel possui todos os melhoramentos públicos usuais.  
 
AVALIAÇÃO: R$ 3.054.625,00 (três milhões, cinquenta e quatro mil, seiscentos e vinte e cinco reais) em outubro de 2019. 
Atualizado através do Índice da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, perfazendo a quantia 
atualizada de R$ 3.183.479,97 (três milhões, cento e oitenta e três mil, quatrocentos e setenta e nove reais e noventa 
e sete centavos) em março de 2020. 
 
ÔNUS: Consta a PENHORA do bem referente ao processo em epígrafe a fl. 216/218 que se encontra averbada na matrícula 
do imóvel a Av. 3. Av.1 Consta RESTRIÇÕES DE LOTEAMENTO sobre a matrícula do imóvel. R.2 Consta HIPOTECA do 
imóvel em favor o exequente da presente demanda. Constam DÉBITOS DE IPTU perfazendo valor total de R$ 25.679,41 
(vinte e cinco mil, seiscentos e setenta e nove reais e quarenta e um centavos) em março de 2020.   
 
LOTE 2 
 
DOMÍNIO ÚTIL DA UNIDADE AUTÔNOMA CONSTITUÍDA PELO APARTAMENTO Nº 186, LOCALIZADO NO 18º ANDAR, 
DO EMPREENDIMENTO DENOMINADO “CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VICTÓRIA”, SITUADO À ALAMEDA GRAJAÚ, Nº 
248, EDIFICADO NO IMÓVEL Nº 34 DA QUADRA Nº 07, DO EMPREENDIMENTO DENOMINADO “ALPHAVILLE-
CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL”, NESTE MUNICÍPIO E COMARCA DE BARUERI, deste Estado, que assim se 
descreve: contendo a área útil de 57,630 metros quadrados; área comum de 17.192 metros quadrados; área total de 74.822 
metros quadrados; correspondendo-lhe a fração ideal de 0,4920% no terreno e nas demais coisas de usos comum do 
condomínio, conforme melhor descrito na matrícula de nº 107.053 do Registro de Imóveis da Comarca de Barueri – 
SP. Inscrição Cadastral nº 24453.64.67.0203.02.142-1. RIP Nº 6213 0105119-51. UNIDADE CONDOMINIAL OCUPADA. 
 
LOCALIZAÇÃO: Alameda Grajaú, nº 248, apto 186, Alphaville Industrial, Barueri/SP, CEP 06454-050.  
 
CONSTA DO LAUDO DE AVALIAÇÃO:  O apartamento possui, Sala com piso de madeira laminado; Cozinha e área de 
serviço com piso cerâmico e paredes com azulejos; Dois dormitórios com piso de madeira laminado; Banheiro com piso 
cerâmico e paredes com pinturas a óleo; Uma vaga de garagem. Imóvel com idade aparente de 10 anos, estado entre novo 
e regular; Padrão Médio com elevador.  
 
AVALIAÇÃO: R$ 394.132,00 (trezentos e noventa e quatro mil, cento e trinta e dois reais) em outubro de 2019. Atualizado 
através do Índice da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, perfazendo a quantia atualizada 
de R$ 402.700,94 (quatrocentos e dois mil, setecentos reais e noventa e quatro centavos) em março de 2020. 
 
ÔNUS: Consta a PENHORA do bem referente ao processo em epígrafe a fl. 216/218 que se encontra averbada na matrícula 
do imóvel a Av. 08. Constam DÉBITOS DE IPTU perfazendo valor total de R$ 287,51 (duzentos e cinquenta e sete reais e 
cinquenta e um centavos) em março de 2020.  Consta Débitos relacionados ao Aforamento do imóvel, conforme pesquisa 
realizada no site do “Patrimônio da União”.  
 
LOTE 3 
 
CASA Nº 43, DO TIPO 2, COM FRENTE PARA A VIA DE CIRCULAÇÃO INTERNA 1, INTEGRANTE DO VILA DO ROSSIO, 
COM ENTRADA PELA RUA NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO, Nº 853, NO LOTEAMENTO MORUMBI SUL, 29º 
SUBDISTRITO – SANTO AMARO, COM A ÁREA PRIVATIVA REAL DE 154,11 metros quadrados e a área comum de 
114,61 metros quadrados, perfazendo a área total de 268,72 metros quadrados, correspondendo-lhe uma fração ideal de 
1,635666% no terreno condominial e um terreno de uso exclusivo de 137,70 metros quadrados, conforme melhor descrito 



  
 
na matrícula de nº 268.465 do 11º Cartório do Registro de Imóveis de São Paulo. Referido empreendimento foi submetido 
ao regime de condomínio conforme registro nº 11 feito na matrícula nº 253.473. Contribuinte nº 168.320.0523-6 (Av.6).  
 
LOCALIZAÇÃO: Rua Nossa Senhora do Bom Conselho, nº 853, Loteamento Morumbi Sul, São Paulo, CEP 05763-470.  
 
CONSTA DO LAUDO DE AVALIAÇÃO: O imóvel consiste em um sobrado padrão, construído em um terreno padrão no 
Condomínio Vila do Rossio.  Pavimento térreo: Sala com piso ardósia; Banheiro com piso porcelanato; Cozinha com piso 
cerâmico; área de Serviço com piso ardósia; Banheiro externo com piso cerâmico; Depósito com piso ardósia; corredor 
externo com piso ardósia; e Duas Vagas de Garagem.  Pavimento Superior: Dois dormitórios com piso de madeira laminada; 
uma suíte com piso de madeira laminada; Dois banheiros sendo o social e da suíte om piso porcelanato e paredes com 
pintura a óleo.  
O sobrado possui área construída de 154,11 metros quadrados, a idade aparenta 20 anos, estado regular, residência padrão 
médio.  
 
AVALIAÇÃO: R$ 605.344,00 (novecentos e cinco mil, trezentos e quarenta e quatro reais) em novembro de 2019. 
Atualizado através do Índice da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de SP, perfazendo a quantia 
atualizada de R$ 618.257,66 (seiscentos e dezoito mil, duzentos e cinquenta e sete reais e sessenta e seis centavos) 
em março de 2020. 
 
ÔNUS: Consta a PENHORA do bem referente ao processo em epígrafe a fls. 216/218 que se encontra averbada na matrícula 
do imóvel a Av. 9; Av. 8 Consta AJUIZAMENTO DE AÇÃO oriunda dos autos do processo nº 1001634-78.2018.8.26.0100, 
em trâmite perante a 28ª Vara Cível do Foro Central Civil de São Paulo. Constam DÉBITOS DE IPTU referente ao ano 
exercício de 2020 perfazendo valor total de R$ 2.050,94 (dois mil, cinquenta reais e noventa e quatro centavos) atualizado 
em março de 2020.  Constam DÉBITOS INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA referente ao ano exercício de 2019 perfazendo o 
valor total de R$ 3.092,34 (três mil, noventa e dois reais e trinta e quatro centavos) atualizado em março de 2020.   
 
LOTE 4 
 
CASA COM 55,00 METROS QUADRADOS CONSTRUÍDA SOBRE TERRENO SITUADOS À RUA ADELINO DE 
MAGALHÃES, Nº 81, ANTIGA RUA CLÁUDIO, LOTE 28 NA VILA PREL, 29º SUBDISTRITO – SANTO AMARO, COM 
236,80 METROS QUADRADOS, medindo 8,35 metros de frente, por 28,40 metros da frente aos fundo, do lado direito e 
27,80 metros do lado esquerdo, tendo nos fundos a largura de 8,40 metros, confrontando em ambos os lados e nos fundos 
com propriedade de Thiago Varejão Fontoura, conforme melhor descrito na matrícula de nº 107.107 do 11º Cartório do 
Registro de Imóveis de São Paulo. Contribuinte: 168.172.0028-7 (Av.14).  
 
LOCALIZAÇÃO: Rua Adelino de Magalhães, nº 57, Vila Prel, Santo Amaro/SP, CEP 05780-210. 
 
CONSTA DO LAUDO DE AVALIAÇÃO: O imóvel consiste em uma residência térrea, tendo nos fundos uma construção com 
dois pavimentos.  Residência da Frente: Garagem com piso cerâmico; Sala com piso cerâmico; Banheiro com piso cerâmico, 
paredes em mau estado e desativado em mau estado; Cozinha com piso cerâmico e paredes de azulejos; Três dormitórios 
com piso cerâmico.  Residência dos Fundos com dois pavimentos: Pavimento Térreo: Área coberta aberta com piso cerâmico; 
Dormitório com piso cerâmico; Banheiro com piso cerâmico; Área de serviço com piso cerâmico; Pavimento Superior: Sala 
com piso cerâmico; Dormitório com piso cerâmico; Banheiro com piso cerâmico e Cozinha com piso cerâmico.  O imóvel 
consiste em uma construção padrão médio simples, com idade aparente de 30 anos, necessitando de reparos simples. 
Possui área construída de 169,70 metros quadrados.  
 
AVALIAÇÃO: R$ 729.617,00 (setecentos e vinte e nove mil, seiscentos e dezessete reais) em novembro de 2019. 
Atualizado através do Índice da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de SP, perfazendo a quantia 
atualizada de R$ 745.181,75 (setecentos e quarenta e cinco mil, cento e oitenta e um reais e setenta e cinco centavos) 
em março de 2020. 
 
ÔNUS: Consta a PENHORA do bem referente ao processo em epígrafe a fls. 216/218 que se encontra averbada na matrícula 
do imóvel a Av. 18. Av. 17 Consta AJUIZAMENTO DE AÇÃO oriunda dos autos do processo nº 1001634-78.2018.8.26.0100, 
em trâmite perante a 28ª Vara Cível do Foro Central Civil de São Paulo. Constam DÉBITOS DE IPTU referente ao ano 



  
 
exercício de 2020 perfazendo valor total de R$ 799,35 (setecentos e noventa e nove reais e trinta e cinco centavos) atualizado 
em março de 2020.  
 
LOTE 5 
 
CASA 37-A COM FRENTE PARA A VIA INTERNA DE CIRCULAÇÃO DENOMINADA ALAMEDA DO PORTO, 
INTEGRANTE DO CONDOMÍNIO VILA NOVA DE SINTRA-A, COM ENTRADA PELA Nº 311 DA RUA NOSSA SENHORA 
DO BOM CONSELHO , NO LOTEAMENTO MORUMBI SUL, NO 29º SUBDISTRITO – SANTO AMARO, COM A ÁREA 
PRIVATIVA REAL DE 124,34 METROS QUADRADOS, A ÁREA COMUM DE 144,56 METROS QUADRADOS 
PERFAZENDO A ÁREA TOTAL DE 268,90 METROS QUADRADOS correspondendo-lhe uma fração ideal de total de 
268,90 metros quadrados, correspondendo-lhe uma fração ideal de 1/40 do terreno condominial e um terreno de uso 
exclusivo com 124,34 metros quadrados, conforme melhor descrito na matrícula de nº 251.944 do 11º Cartório do 
Registro de Imóveis de São Paulo. O empreendimento imobiliário foi submetido ao regime de condomínio conforme registro 
nº 11 feito na matrícula nº 235.771. Contribuinte: 168.322.0044-6 (Av.8).  
 
LOCALIZAÇÃO: Rua Lira Cearense, nº 458, Loteamento Morumbi Sul, Santa Efigênia São Paulo/SP, CEP 05772-010.  
 
CONSTA DO LAUDO DE AVALIAÇÃO: O imóvel consiste em uma residência padrão, construída em um terreno padrão no 
Condomínio Vila Nova de Sintra - A. Características da construção térrea com um pavimento: Sala com piso cerâmico; Dois 
dormitório com piso cerâmico; Uma suíte com piso cerâmico; Dois banheiros sendo um social e outro da suíte com piso 
cerâmico; Coxinha com piso cerâmico; Área de churrasqueira com piso cerâmico; Corredor externo com piso cerâmico; Duas 
vagas na garagem.  
 
AVALIAÇÃO: R$ 532.175,00 (quinhentos e trinta e dois mil, e cento e setenta e cinco reais) em novembro de 2019. 
Atualizado através do Índice da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de SP, perfazendo a quantia 
atualizada de R$ 543.527,76 (quinhentos e quarenta e três mil, quinhentos e vinte e sete reais e setenta e seis) em 
março de 2020. 
 
ÔNUS: Consta a PENHORA do bem referente ao processo em epígrafe a fls. 216/218 que se encontra averbada na matrícula 
do imóvel a Av. 13. Av. 12 Consta AJUIZAMENTO DE AÇÃO oriunda dos autos do processo nº 1001634-78.2018.8.26.0100, 
em trâmite perante a 28ª Vara Cível do Foro Central Civil de São Paulo. Constam DÉBITOS INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA 
referente ao ano exercício de 2019 perfazendo o valor total de R$ 72,01 (setenta e dois reais e um centavos) atualizado em 
março de 2020.   
 
DOS FIÉIS DEPOSITÁRIOS: MARCOS EVANGELISTA DE MORAIS, CPF/MF sob o nº 135.131.348-78, e REGINA 
FELICIANO DE MORAIS, CPF/MF sob o nº 317.805.778-18. 
 
VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO DOS BENS (LOTE 1 + LOTE 2 + LOTE 3 + LOTE 4 + LOTE 5): R$ 5.493.148,08 (cinco 
milhões, quatrocentos e noventa e três mil, cento e quarenta e oito reais e oito centavos) em março de 2020.  
 
Os imóveis serão vendidos no estado em que se encontram 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. 
 
DÉBITO DA DEMANDA PROCESSUAL: R$ 7.692.871,16 (sete milhões seiscentos e noventa e dois mil oitocentos e setenta 
e um reais e dezesseis centavos) em 21 de janeiro de 2020 (fls. 567/568). 
 



  
 
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 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, 28 de abril de 2020. 

 
 
 

DR. BRUNO PAES STRAFORIN  
Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barueri/SP 


