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Processo nº: 1007086-06.2017.8.26.0100

Autor: RÁDIO E TELEVISÃO RECORD S.A 
Réu: ESPÓLIO DE AGNELLO BUENO PACHECO 

Aos dezenove dias do mês de dezembro de 2019, foi levado a leilão através do portal da 
empresa Lut Leilões (www.lut.com.br), o bem abaixo descrito, restando SEM LANCES.

Bem: Lote 1 – O apartamento nº 314, localizado no 3º andar ou 7º pavimento do 
empreendimento denominado ‘INTERNACIONAL AIRPORT FLAT” situado na Rua José de 
Andrade, nº 508, esquina com a Rua José Bernardo Medeiros e Rua Dr. Epitácio Pessoa, com 
área privativa de 29,210m2, área comum de 45,011m2, perfazendo a área total de 74,221m2, 
correspondendo-lhe uma fração ideal de 0,29268% no terreno, cabendo-lhe o direito a guarda e 
estacionamento de um automóvel de pequeno ou médio porte, em lugar indeterminado no 
estacionamento coletivo do edifício, localizado no 1º ou 2º subsolos. Referido edifício foi 
submetido ao regime de condomínio, conforme R.36 feito na matrícula nº 320.073 deste serviço 
Registral.  Inscrição Cadastral: 112.04.53.0070.01.071. Conforme laudo de avaliação fls 457, o 
apartamento é  composto de 1 dormitório, 1 banheiro, 1 vaga de garagem com auxílio de 
manobrista, e, segundo informações obtidas junto à administração do flat, pertencente à 
categoria “master twin”, com 2 camas de solteiro, integrante do sistema de administração 
hoteleira (dentro do “pool”), mobiliado, reformado e em regular estado de conservação. Consta 
na AV.2 a penhora exequenda de parte ideal equivalente a 50% do Imóvel do condômino 
Agnello Bueno Pacheco. Matrícula nº 82.353 no 1º CRI de Guarulhos. Contribuinte: 
112.04.53.0070.01.071. Débitos de IPTU em Aberto: R$ 1.595,89 (mil, quinhentos e noventa e 
cinco reais e oitenta e nove centavos) em novembro de 2019. Débitos Inscritos em Dívida Ativa: 
R$ 1.969,39 (mil, novecentos e sessenta e nove reais e trinta e nove centavos) em novembro de 
2019. Débitos de Condomínio: não localizado. Valor da Avaliação: R$ 378.508,47 (trezentos e 
setenta e oito mil, quinhentos e oito reais e quarenta e sete centavos), atualizados até novembro 
de 2019, pela Tabela Prática do TJSP.  Débitos da ação: R$ 3.246.975,99 (três milhões, 
duzentos e quarenta e seis mil, novecentos e setenta e cinco reais e noventa e nove centavos) 
em dezembro de 2018, valores que deverão ser atualizados para a data da arrematação e pelo 
qual responderá o produto da arrematação. Em havendo saldo remanescente, responderá pela 
diferença o executado nesta ação. Se os bens arrematados forem imóveis, os débitos tributários 
ficam sub-rogados no respectivo preço alcançado pela arrematação, nos termos do parágrafo 
único do artigo 130, do Código Tributário Nacional, porém compete ao interessado no bem 



pesquisar todos os débitos eventualmente existentes nos diversos Órgãos.   OBS: 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, presenciais ou híbridas. Desta forma, havendo eventuais divergências de 
áreas e/ou características físicas, o arrematante não poderá pleitear complemento de 
metragens, abatimento do valor, indenização ou desfazimento da arrematação. De igual 
maneira, correrão por sua conta as despesas e os custos relativos à desmontagem, remoção, 
transporte e transferência dos bens móveis arrematados. OBS:  Endereço Atualmente 
renumerado para  Rua José de Andrade,  nº 63  Apt  374.
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