
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO | COMARCA DE BARUERI  

2ª VARA CÍVEL – FORO DE BARUERI 

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, 84, Vila Porto, CEP 06414-140, Barueri/SP 

Fone: (11) 4635-5254 - E-mail:  barueri2cv@tjsp.jus.br    

 

Processo n.º:    1001207-51.2016.8.26.0068 – n.º de ordem 2016/000271 – Execução de Título Extrajudicial  

 

Exequente: BANCO SANTANDER BRASIL S/A, CNPJ n.º 90.400.888/0001-42, na pessoa de seu representante legal. 

 

Executados: IDEAS 2 GO MULTIMIDIA SOLUTIONS LTDA, CNPJ n.º 01.670.511/0001-83, na pessoa de seu 

representante legal; 4U PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ n.º 01.300.038/0001-42, na pessoa de seu 

representante legal; ALEXANDRE LUIZ DE JESUS, CPF n.º 642.097.766-53 e sua cônjuge PATRÍCIA 

MARINHEIRO BONFIM DE JESUS. 

 

Interessados: SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO EM SÃO PAULO (SPU/SP), CNPJ N.º 00.489.828/0031-70, 

na pessoa de seu representante legal; CONDOMÍNIO RESORT TAMBORÉ, CNPJ n.º 09.157.580/0001-

08, na pessoa de seu síndico André Viana Coelho de Souza; PREFEITURA DE SANTANA DE 

PARNAÍBA, CNPJ n.º 46.522.983/0001-27, na pessoa de seu representante legal;  

 

Advogados: ORLANDO SILVA NETO, OAB/SP n.º 293.870; JOSÉ QUAGLIOTTI SALAMONE, OAB/SP n.º 103.587; 

WILLIAN PIRES DA SILVA, OAB/MG n.º 75.862; RENATO CURSAGE PEREIRA, OAB/MG n.º 67.237; 

CRISTINA MARTINS, OAB/MG n.º 114.298; HENRIQUE LAZZARINI MACHADO, OAB/SP n.º 246.189  

 

A Doutora DANIELA NUDELIMAN GUIGUET LEAL, Exma. Juíza de Direito da 2ª 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 

 

1º Leilão: Início dia 01/10/2019 às 09:30h com término no dia 04/10/2019 às 09:30h. VALOR ATUALIZADO DA 

AVALIAÇÃO: R$ 816.105,52 (oitocentos e dezesseis mil, cento e cinco reais e cinquenta e dois centavos), em junho de 

2019 (poderá ser atualizada à época da realização do leilão através do contador judicial). 

 

2º Leilão: Dia 04/10/2019 a partir das 09:31h com término no dia 23/10/2019 às 09:30h - LANCE INICIAL A PARTIR DE 

50% DA AVALIAÇÃO ATUALIZADO: R$ 408.052,76 (quatrocentos e oito mil e cinquenta e dois reais e setenta e seis 

centavos). 

 

BEM: DOMÍNIO ÚTIL POR AFORAMENTO À UNIÃO SOBRE UMA UNIDADE AUTÔNOMA DO APARTAMENTO N. 134-F, 

LOCALIZADO NO 12º PAVIMENTO-TIPO OU 13º ANDAR DO EDIFÍCIO FORTALEZA – BLOCO F, INTEGRANTE DO 

EMPREENDIMENTO DENOMINADO CONDOMÍNIO RESORT TAMBORÉ, SITUADO NA AVENIDA MARCOS PENTEADO 

DE ULHÕA RODRIGUES, N. 3.800 E ALAMEDA GREGÓRIO BOGOSSIAN SOBRINHO, NO MUNICÍPIO DE SANTANA DE 

PARNAÍBA, Comarca de Barueri, deste Estado, que assim se descreve: possui a área privativa coberta edificada de 133,110m2 

(incluída a área do depósito com 2,73m2, de uso privativo e localizado no andar), a área comum coberta edificada de 95,930m2 

(incluído o direito de uso de 03 vagas livres de garagem, indeterminadas com auxílio de manobristas/garagistas); a área comum 

descoberta de 80,825m2; e área total de 309,865m2; correspondendo-lhe a fração ideal de 0,2621% no terreno e nas demais 

coisas de propriedade e uso comuns do condomínio, conforme melhor descrito na Matrícula n.º 151.616 do Cartório de 

Registro de Imóveis da Comarca de Barueri/SP. PROPRIETÁRIA DO DOMÍNIO DIRETO: União Federal. CADASTRO 

MUNICIPAL: 24452.44.48.0002.06.134. RIP: 7047.0103113-99. 

 

LOCALIZAÇÃO: Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 3.800, apto. 134-F, 13º andar, Ed. Fortaleza, Bloco F, Condomínio 

Resort Tamboré, CEP 06543-001. 
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AVALIAÇÃO ATUALIZADA DO BEM: R$ 816.105,52, em junho de 2019, conforme planilha de cálculos de fls. 326. 

 

ÔNUS: Consta PENHORA do processo em questão averbada na AV. 04. Não constam débitos condominiais conforme petição 

de fls. 257. Contam DÉBITOS DE IPTU no importe de R$ 14.676,55 (janeiro/2019), conforme petição da Prefeitura do Município 

de Santana de Parnaíba às fls. 263 dos autos. 

 

DEPOSITÁRIO FIEL: ALEXANDRE LUIZ DE JESUS, CPF n.º 642.097.766-53. 

 

DÉBITO DA DEMANDA PROCESSUAL: R$ 3.711.533,12, em junho de 2018, conforme planilha de cálculos de fls. 326. 

 

NOS TERMOS DA DECISÃO DE FLS. 228/230: a) os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram, 

sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais 

eletrônicas. b) o arrematante arcará com os débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos 

fiscais, tributários e condominiais existentes até a data da imissão, os quais serão sub-rogados no preço da arrematação. 

Eventuais débitos tributários, fiscais e condominiais (art. 130, caput e parágrafo único, do CTN, c/c com o art. 908, § 1º, do CPC 

- art. 1.345, do CC) que não sejam sub-rogados no preço da arrematação ficarão a cargo da arrematante, que deverá tomar as 

cautelas que entender convenientes. c) o interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar: (i) até o 

início da primeira etapa, proposta por valor não inferior ao da avaliação; (ii) até o início da segunda etapa, proposta por valor 

que não seja inferior a 50% do valor de avaliação atualizado ou 80% do valor de avaliação atualizado, caso se trate de imóvel 

de incapaz. 

 

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.  

 

PAGAMENTO – O pagamento da arrematação deverá ser feito à vista – através de guia de depósito judicial emitida pelo 

leiloeiro no dia útil seguinte após o término do leilão. O pagamento deverá ser feito de uma única vez, em até 24 horas após 

ter sido declarado vencedor pelo leiloeiro.  

 

COMISSÃO DO LEILOEIRO – Fixada em 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação, não se incluindo no valor do 

lanço. O pagamento será feito através de boleto bancário ou outro meio a ser indicado pelo leiloeiro oficial e o comprovante 

deverá ser imediatamente encaminhado pelo e-mail: contato@leje.com.br.  

 

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, 26 de julho de 2019. 

 

 

 

DRA. DANIELA NUDELIMAN GUIGUET LEAL 

Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barueri do Estado de São Paulo 
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