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EDITAL DE ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR 
 
 

A Doutora ANELISE SOARES, Exma. Juíza de Direito da 5ª 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 ALIENAÇÃO 

POR INICIATIVA PARTICULAR, transmitido pelo site: www.leje.com.br, para venda do bem abaixo descrito. A alienação 

será regida pelas regras do Código de Processo Civil, e demais normas aplicáveis. A condução 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 de 

forma presencial.  

 

Processo n.:   0006241-87.2017.8.26.0068 - n. de ordem 2014/001692 – Cumprimento de Sentença oriundo dos autos 

do processo principal n.º 1007740-94.2014.8.26.0068 de Procedimento Comum Cível por 

Inadimplemento de Condomínio. 

 

Exequente: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL THE PENTHOUSES TAMBORÉ, CNPJ/MF n.º 14.021.387/0001-77, na 
pessoa de seu síndico MANUEL GOMES PEREIRA, CPF/MF n.º 906.357.958-68. 

 
Executados: ADRIANO CARLOS SAMPAIO TEIXEIRA LIMA, CPF/MF n.º 298.474.439-04 e sua esposa JANE 

PRATES SAMPAIO LIMA, CPF/MF n.º 534.418.690-87. 
 
Interessados: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, CNPJ/MF n.º 52.568.821/0001-22, na 

pessoa de seu representante legal; PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA, CNPJ 
n.º 46.522.983/0001-27, na pessoa de seu procurador municipal; Processo interessado: 1000618-
59.2016.8.26.0068 em trâmite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Barueri em segredo de justiça, 
em que OSWALDO CRUZ QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, moveu em face de ADRIANO 
CARLOS SAMPAIO TEIXEIRA LIMA. 

 
Advogados: VERA MARIA GARAUDE, OAB/SP 146.251; RICARDO PEREIRA DA SILVA DE MATOS – OAB/SP 

n.º 272.490; SERGIO AMADO DE MOURA – OAB/SP n.º 407.012. 
 
PRAZO: A alienação se dará no período máximo de 6 meses, por prazo não inferior ao valor atualizado de avaliação, após 

homologação do edital. Somente será realizada segunda tentativa de alienação 120 dias após a primeira tentativa, caso a 

data anterior não conte com nenhum lance válido; assim como, por terceira e última tentativa, 60 dias após a segunda 

tentativa, caso não tenha sido vendido em segunda tentativa, perfazendo assim todo o período previsto conforme r. decisão 

de fls. 231/232. 

 

DATA E HORA – Serão considerados em todas as alienações por iniciativa particular, o horário de Brasília, assim 

descrito:  

 

1ª data: 23 de julho de 2020, às 10h20h – LANCE A PARTIR DO VALOR DA AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 2.022.004,48 

(dois milhões, vinte e dois mil, quatro reais e quarenta e oito centavos) 

 

2ª data: 23 de novembro de 2020, às 10h20h – LANCE INICIAL A APARTIR DE 60% (sessenta por cento) do valor da 

avaliação atualizada R$ 1.213.202,68 (um milhão duzentos e treze mil duzentos e dois reais e sessenta e oito 

centavos).  

 

3ª data: 25 de janeiro de 2021, às 10h20h – LANCE A APARTIR DE 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação 

atualizada R$ 1.213.202,68 (um milhão duzentos e treze mil duzentos e dois reais e sessenta e oito centavos).  Caso   
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haja oferta com valor menor, as propostas serão consignadas nos autos para decisão judicial, dando-se ciência às 

partes para manifestação no prazo comum de 5 dias.  

 

As propostas serão juntadas aos autos e levadas à apreciação do magistrado, a quem caberá atribuir o bem ao apresentante 

do melhor preço ou da proposta. Aperfeiçoada a alienação, será expedida a Carta de Alienação, com fulcro no art. 880, § 2º, 

I, do CPC. 

 

BEM IMÓVEL: DIREITOS SOBRE O DOMÍNIO ÚTIL DE UM APARTAMENTO Nº. 121, LOCALIZADO NO 12° 

PAVIMENTO, DO BLOCO "C4" BROOKLIN, INTEGRANTE DO "RESIDENCIAL THE PENTHOUSES TAMBORÉ", 

SITUADO NA AVENIDA MARCOS PENTEADO DE ULHÔA RODRIGUES, N.º 3.566, NO "SÍTIO TAMBORÉ", DISTRITO 

E MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA, Comarca de Barueri, deste Estado, que assim se descreve: possui a área 

privativa de 284,060m2 (incluída a área de 4,440m2 correspondente a 01 depósito localizado em um dos subsolos), a área 

comum de 330,522m2, acrescida da área de garagem e de circulações de 148,400m2, que corresponde ao direito de uso de 

05 vagas de uso indeterminado na garagem coletiva, para a guarda de 05 carros de passeio, localizadas em qualquer um 

dos subsolos, com o auxílio de manobrista, perfazendo a área total de 762,982m2, correspondendo a fração ideal de 

0,82265%, no terreno e nas demais coisas de propriedade e uso comum. INSCRIÇÃO CADASTRAL: n° 

24452.41.47.0544.00.000 (em maior área). PROPRIETÁRIA DO DOMÍNIO DIRETO: UNIÃO FEDERAL. RIP: 7047.0103319-

00. CAT: 001864285-37, tudo conforme melhor descrito na Matrícula n.º 151.018 do Ofício de Registro de Imóveis de 

Barueri – SP, com a numeração do prédio devidamente acrescentada pela Av.4 e informação acerca do número do RIP e 

CAT trazida pela Av.5. 

 

DOS FIEIS DEPOSITÁRIOS: ADRIANO CARLOS SAMPAIO TEIXEIRA LIMA, CPF/MF n.º 298.474.439-04 e sua esposa 

JANE PRATES SAMPAIO LIMA, CPF/MF n.º 534.418.690-87 

 

CONSTA DO LAUDO DE AVALIAÇÃO: lavrado em outubro de 2019 (fls.137/187) as seguintes informações sobre o imóvel: 

O acesso é através da alça da Rodovia Castelo Branco e Estrada do Paiol Velho.  O compartilhamento do apartamento em 

área útil é de 284,00/m² (área útil), sendo um suíte master com closet, três suítes, sala de estar e jantar, jardim de inverno, 

cozinha, sala de almoço, lavabo, terraço gourmet, piscina, área de serviço, dormitório de empregado, WC, cinco vagas de 

garagem e depósito, idade real de 4 anos, sendo o estado da edificação entre nova e regular. 

 

LOCALIZAÇÃO: Avenida Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, n.º 3566, Apto 121 C4, Residencial The Penthouses 
Tamboré, Alphaville, Santana de Parnaíba/SP – CEP: 06543-001. 
 
AVALIAÇÃO DO BEM: R$ 1.978.979,00 (um milhão, novecentos e setenta e oito mil, novecentos e setenta e nove reais) 

em outubro de 2019. Atualizado através do Índice da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de SP, 

perfazendo a quantia atualizada de R$ 2.022.004,48 (dois milhões, vinte e dois mil, quatro reais e quarenta e oito 

centavos) em março de 2020. 

 
ÔNUS: Consta a PENHORA dos direitos sobre o domínio útil do imóvel, oriunda dos autos do processo em epígrafe a fl. 
43/44 que se encontra averbada na matrícula do imóvel sob Av.9. Consta sob R.7, datado de fevereiro de 2014, ALIENAÇÃO 
FIDUCIÁRIA gravada a favor BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. Consta sob Av. 10, datada de 
fevereiro de 2020 PENHORA gravada sobre todos os direitos do domínio útil do imóvel, oriunda dos autos do processo n.º 
1000618-59.2016.8.26.0068 em trâmite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Barueri em segredo de justiça, em que 
OSWALDO CRUZ QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, moveu em face de ADRIANO CARLOS SAMPAIO TEIXEIRA 
LIMA. Consta a fls.99/100 o extrato de débitos da demanda processual atualizado, com a informação de que em fevereiro de 
2019 o valor da taxa condominial mensal perfazia o valor de R$ 3.353,17 (três mil, trezentos e cinquenta e três reais e 
dezessete centavos). Consta na matrícula do imóvel a informação de que a inscrição municipal é 24452.41.47.0544.00.000 
(em maior área), conforme de acordo com informação da Prefeitura Municipal o número de inscrição municipal individualizada 
é 24452.41.47.0544.08.012, eventual necessidade de regularização da documentação do imóvel será de responsabilidade 
do arrematante. Em contato com a Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba em abril de 2020 foi obtiva a informação de 
que sobre o bem recaem DÉBITOS referente ao exercício de 2020 no valor de R$ 10.264,96 (dez mil, duzentos e sessenta 
e quatro reais e noventa e seis centavos) e DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA referente aos exercícios de 2014 a 
2019 no valor de R$ 118.447,29 (cento e dezoito mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e vinte e nove centavos), 
totalizando um montante de débitos junto a prefeitura no valor atual de R$ 128.712,25 (cento e vinte e oito mil, setecentos e 
doze reais e vinte e cinco centavos). 



 
 

 
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 .1345 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 DÉBITO DA DEMANDA PROCESSUAL: R$ 506.644,24 (quinhentos e seis mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e 

vinte e quatro centavos) em fevereiro de 2019 (fl.99/100). 

 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: A alienação por iniciativa particular será conduzida pelo Leiloeiro Oficial DENYS 
PYERRE DE OLIVEIRA, através do portal eletrônico www.leje.com.br. Os interessados que desejarem poderão 
acompanhar a alienação no escritório do Leiloeiro, localizado na Alameda Rio Negro, nº 161, Conjunto 1.001, Edifício West 
Point, Alphaville, Barueri/SP, CEP 06.454-000, telefones 0800 789 1200 | 11 3969-1200. O Gestor dispõe auditório próprio 
para recepcionar os licitantes que desejarem participar da alienação 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 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. 

 

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

alienações, 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 ALIENAÇÃO: Após a confirmação do pagamento da comissão do leiloeiro, sinal ou quitação integral 

do(s) bem(ns) o auto de alienação será assinado pelo juiz e pelo leiloeiro, ficando a alienação será considerada irretratável, 

perfeita e acabada, para expedição da respectiva CARTA DE ALIENAÇÃO 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, 13 de abril de 2020. 
 
 
 

Dra. ANELISE SOARES 
Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Barueri/SP 
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