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

2ª VARA CÍVEL - FORO DE SALTO 

Av. Dom Pedro II, n.º 26, Centro, Salto/SP – CEP: 13320-240 

Fone: (11) 4029-6817 – E-mail: salto2@tjsp.jus.br 

 

 

Processo n.º:    0008431-17.2011.8.26.0526  - n.º de ordem 2011/001130 - Cumprimento de Sentença – Despesas 

Condominiais  

 

Exequente: CONDOMÍNIO FAZENDA PALMEIRAS IMPERIAIS, CNPJ n.º 12.054.204/0001-94, na pessoa de seu 

representante legal. 

 

Executado: IMPÉRIO EMPREENDIMENTO E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ n.º 02.326.788/0001-56, na pessoa 

de seu representante legal. 

 

Interessados: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO, CNPJ n.º 46.634.507/0001-06, na pessoa de seu representante 

legal; ALAN LARA CALÔNICO, CPF 323.789.538-52, e seu cônjuge, ROBERTA OKAMOTO PANE 

CALÔNICO, CPF 279.208.228-31. 

 

Advogados: RICARDO DEL GROSSI HERNANDEZ, OAB/SP 146.326; DIEGO TORRES DE CAMPOS, OAB/SP 

356.350; RODRIGO CESAR LOURENÇO, OAB/SP 224.330; CESAR MAURICE KARABOLAD 

IBRAHIM, OAB/SP n.º 134.771; LUCIANO RICARDO BRAIMIS, OAB/SP 268.100. 

 

A Doutora BEATRIZ SYLVIA STRAUBE DE ALMEIDA PRADO COSTA, Exma. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca 

de Salto 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: Dia 23/09/2019 às 10:00h - VALOR ATUALIZADO DAS AVALIAÇÕES: R$ 2.756.884,63 (dois milhões, 

duzentos e setenta e seis mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e três centavos), atualizada em junho de 

2019, (poderá ser atualizada novamente à época da realização do leilão). 

 

2º Leilão: Dia 16/10/2019, às 10:00h – LANCE INICIAL A PARTIR DE 60% DAS AVALIAÇÕES ATUALIZADAS: R$ 

1.654.130,78 (um milhão, seiscentos e cinquenta e quatro mil, cento e trinta reais e setenta e oito centavos). 

 

BENS IMÓVEIS:  

 

LOTE 01 - UNIDADE AUTÔNOMA e individualizada de usos múltiplos designada como “CENTRO DE 

CONVENIÊNCIAS”, sita com frente para a via de circulação interna que recebeu a denominação de Alameda dos 

Marmeleiros, no Condomínio “Complexo Imobiliário de Lazer Condomínio Fazenda Palmeiras Imperiais” a qual 

compõe-se de uma parte do terreno empreendido de uso exclusivo com área de 1.773,24 m2 que se inicia no ponto “A” 

localizado junto à Alameda dos Marmeleiros e a Alameda das Pitombeiras, daí segue pela mesma numa extensão de 28,00m 

até o ponto “B”, daí deflete a direita e segue confrontando com a Área Verde pela distância de 63,33m até o ponto “C”, daí 

deflete a direita e segue confrontando com a área Verde e Sistema de Lazer 5, pela distância de 28,00m até o ponto “D”, daí 

deflete a direita e segue confrontando com a Alameda dos Marmeleiros pela distância de 63,33m até o ponto “A”, fechando 

assim a descrição. Existindo nessa unidade edificações, construídas por uma casa e dois barracões, contendo uma área 

construída total de 718,50m². A soma da área construída das edificações erigidas sobre a unidade autônoma “CENTRO DE 

CONVENIÊNCIAS”, totaliza 718,50m². Área privativa da unidade (parte exclusiva no todo do terreno incorporado): 1.773,24 

m²; área de projeção de construção na unidade (= parte do terreno ocupada pela edificação) já realizada: 718,50 m²; área da 

unidade destinada a manter-se descoberta (= jardim + demais espaços não edificados): 1.054,74 m²; área da edificação 
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(interna à unidade): 718,50 m²; fração ideal no todo do terreno incorporado e demais coisas de uso comum e fim proveitoso 

do empreendimento: 0,003468, conforme melhor descrito na Matrícula n.º 42858 do Ofício de Registro de Imóveis da 

Comarca de Salto/SP. CADASTRADO MUNICIPAL: 247609. INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA: 01.05.0252.0130.0001. 

LOCALIZAÇÃO: Rua Alameda dos Marmeleiros, n.º 0, Lote Conveniência. Quadra GAL. Ex.C. Condomínio Fazenda 

Palmeiras Imperiais, Salto/SP – CEP: 13320-000. 

 

AVALIAÇÃO DO BEM: R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) conforme auto de avaliação emitido ao dia 15 de maio de 

2018 acostado aos autos a folha 418. AVALIAÇÃO DO BEM ATUALIZADA: R$ 1.052.323,13 (um milhão, cinquenta e 

dois mil, trezentos e vinte e três reais e treze centavos), conforme valor atualizado em junho de 2019 através do índice 

da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 

 

ÔNUS ESPECÍFICO DESTA UNIDADE: Consta a PENHORA do bem referente ao processo em epígrafe a fl. 327 que se 

encontra averbada na matrícula do imóvel sob a Av. 02. Conforme extrato de débitos emitido pela Prefeitura Municipal ao dia 

20 de maio de 2019 o valor de débitos da referida unidade perfaz o montante de R$ 175.328,06 (cento e setenta e cinco mil, 

trezentos e vinte e oito reais e seis centavos). 

 

LOTE 02 - FRAÇÕES IDEAIS correspondentes a 0,003378% no todo do terreno incorporado e demais coisas de uso comum 

e fim proveitoso de empreendimento que, instituído o condomínio, corresponderão à Unidade Autônoma Unifamiliar n° 

E.33, localizada no SUBSETOR 4.E, do empreendimento denominado COMPLEXO IMOBILIÁRIO DE LAZER 

CONDOMINIO FAZENDA PALMEIRAS IMPERIAIS, na cidade de Salto/SP, com área de 1.727,470 m2, dividindo, para 

quem olhar de frente para a referida unidade, pela frente em uma extensão de 16,06 metros, mais 25,00 metros, com a 

Alameda das Laranjeiras, mais 23,75 metros, com área verde; pelos fundos, em uma extensão de 26,53 metros, com área 

verde; pelo lado esquerdo, em uma extensão de 33,66 metros, com a pista para cross country; pelo lado direito em uma 

extensão de 50,00 metros, com a Unidade Autônoma Unifamiliar n° E.32, onde se assentará uma residência (a ser 

construída), cujas áreas para efeitos do artigo 8°, alínea "a", "c" e "d" da Lei 4591/64, são as seguintes: 1.727,470 m2 de 

área privativa da unidade (parte exclusiva no todo do terreno incorporado); 194,980 m2 de área de projeção de construção 

na unidade (= parte do terreno a ser ocupada pela edificação); 1.532,490 m2 de área da unidade destinada a jardim e quintal; 

229,600 m² de área de construção da residência na projeção da unidade e 0,003378% de fração ideal no todo do terreno 

incorporado e demais coisas de uso comum e fim proveitoso do empreendimento, conforme melhor descrito na Matrícula n.º 

24864, ficha auxiliar n.º 409 do Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Salto/SP. CADASTRADO MUNICIPAL: 

218180. INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA: 01.05.0259.0330.0001. LOCALIZAÇÃO: Rua Alameda das Laranjeiras, Lote 33. 

Quadra E, Condomínio Fazenda Palmeiras Imperiais, Salto/SP – CEP: 13320-000. 

 

AVALIAÇÃO DO BEM: R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais) conforme auto de avaliação emitido ao dia 15 de maio 

de 2018 acostado aos autos a folha 412. AVALIAÇÃO DO BEM ATUALIZADA: R$ 399.882,79 (trezentos e noventa e 

nove mil, oitocentos e oitenta e dois reais e setenta e nove centavos) conforme valor atualizado em junho de 2019 

através do índice da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 

 

ÔNUS ESPECÍFICO DESTA UNIDADE: Consta a PENHORA do bem referente ao processo em epígrafe a fl. 335 que se 

encontra averbada na matrícula do imóvel sob a Av. 05. Consta na Av. 02 da matrícula a informação de que a ALAMEDA 

DAS ACÁCIAS teve sua denominação alterada para ALAMEDA DAS LARANJEIRAS. Consta na Av. 04 da matrícula a 

informação de que a área de projeção de construção e a área de construção da residência na projeção da unidade passou a 

ser de 200,00 m² no mínimo e de 700,00 m² no máximo, sem especificação da área da unidade destinada a jardim e quintal. 

Conforme extrato de débitos emitido pela Prefeitura Municipal ao dia 20 de maio de 2019 o valor de débitos da referida 

unidade perfaz o montante de R$ 81.230,14 (oitenta e um mil, duzentos e trinta reais e quatorze centavos). 

 

LOTE 03 - FRAÇÕES IDEAIS, correspondentes a 0,3240% no todo do terreno incorporado e demais coisas de uso comum 

e fim proveitoso de empreendimento, que instituído o condomínio corresponderão à Unidade Autônoma Unifamiliar n° I.21, 

localizada no SUBSETOR 4.1, do empreendimento denominado COMPLEXO IMOBILIÁRIO DE LAZER CONDOMINIO 

FAZENDA PALMEIRAS IMPERIAIS, nesta Cidade, com área de 1.656,650 m2, dividindo-se, para quem olhar de frente para 



  
 

a referida unidade, pela frente, em uma .extensão de 07,56 metros com a Alameda das Quaresmeiras; pelos fundos, em uma 

extensão de 48,91 metros, mais 17,10 metros, com área verde; pelo lado esquerdo, em uma extensão de 66,79 metros, com 

área verde; pelo lado direito em uma extensão de 40,00 metros, com a Unidade Autônoma Unifamiliar 1.20, onde se assentará 

uma residência (a ser construída), cujas áreas para efeitos do artigo 8°, alínea "a", "c" e "d" da Lei 4591/64, são as seguintes: 

1.656,650 m2 de área privativa da unidade (parte exclusiva no todo do terreno incorporado); 194,980 m2 de área de projeção 

de construção na unidade (= parte do terreno a ser ocupada pela edificação); 1.461,670 m2 de área da unidade destinada a 

jardim e quintal; 229,600 m' de área de construção da residência na projeção da unidade; e 0,3240% de fração ideal no todo 

do terreno incorporado e demais coisas de uso comum e fim proveitoso do empreendimento, conforme melhor descrito na 

Matrícula n.º 24864, ficha auxiliar n.º 420 do Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Salto/SP. 

 

CADASTRADO MUNICIPAL: 218297. INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA: 01.05.0263.0210.0001. LOCALIZAÇÃO: Rua Alameda 

das Jabuticabeiras, Lote 21. Quadra I, Condomínio Fazenda Palmeiras Imperiais, Salto/SP – CEP: 13320-000. 

 

AVALIAÇÃO DO BEM: R$ 365.000,00 (trezentos e sessenta e cinco mil reais) conforme auto de avaliação emitido ao dia 

15 de maio de 2018 acostado aos autos a folha 416. AVALIAÇÃO DO BEM ATUALIZADA: R$ 384.097,94 (trezentos e 

oitenta e quatro mil, noventa e sete reais e noventa e quatro centavos), conforme valor atualizado em junho de 2019 

através do índice da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 

 

ÔNUS ESPECÍFICO DESTA UNIDADE: Consta a PENHORA do bem referente ao processo em epígrafe a fl. 333 que se 

encontra averbada na matrícula do imóvel sob a Av. 04 Consta na Av. 02 da matrícula a informação de que a ALAMEDA 

DAS QUARESMEIRAS teve sua denominação alterada para ALAMEDA DAS JABUTICABEIRAS.  Consta na Av. 03 da 

matrícula a informação de que a área de projeção de construção e a área de construção da residência na projeção da unidade 

passou a ser de 200,00 m² no mínimo e de 700,00 m² no máximo, sem especificação da área da unidade destinada a jardim 

e quintal. Conforme extrato de débitos emitido pela Prefeitura Municipal ao dia 20 de maio de 2019 o valor de débitos da 

referida unidade perfaz o montante de R$ 77.899,80 (setenta e sete mil, oitocentos e noventa e nove reais e oitenta centavos). 

 

LOTE 04 - Unidade autónoma unifamiliar n° J.11, localizada no SUBSETOR 42 do empreendimento denominado 

COMPLEXO IMOBILIÁRIO DE LAZER CONDOMINIO FAZENDA PALMEIRAS IMPERIAIS, na cidade de Salto/SP, com 

área de 1.128.710 m2., dividindo-se, para quem olhar de frente para a referida unidade, pela frente, em uma extensão de 

31,48 metros, mais 18,52 metros com a ALAMEDA DAS JABUTICABEIRAS; pelos fundos, em uma extensão de 51,78 metros 

com propriedade de Orpheu José da Costa e sua mulher; pelo lado esquerdo, em uma extensão de 20,00 metros com a 

Unidade Autônoma Unifzuniliar n° J.10; pelo lado direito em uma extensão de 25,00 metros, com a Unidade Autônoma 

Unifamiliar n. J.12, cujas áreas são as seguintes: 1.128,710 m2 de área privativa da unidade (parte exclusiva no todo do 

terreno incorporado); 194,980 m2 de área de projeção de construção na unidade (= parte do terreno a ser ocupada pela 

edificação); 933,730 m2 de área da unidade destinada a jardim e quintal; 229,600 m2 de área de construção da residência 

na projeção da unidade; e 0,002207% e fração ideal no todo do terreno incorporado e demais coisas de uso comum e flui 

proveitoso do empreendimento, conforme melhor descrito na Matrícula n.º 24864, ficha auxiliar n.º 58 do Ofício de 

Registro de Imóveis da Comarca de Salto/SP. CADASTRADO MUNICIPAL: 218314. INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA: 

01.05.0264.0110.0001. LOCALIZAÇÃO: Rua Alameda das Jabuticabeiras, Lote 11. Quadra J, Condomínio Fazenda 

Palmeiras Imperiais, Salto/SP – CEP: 13320-000. 

 

AVALIAÇÃO DO BEM: R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) conforme auto de avaliação emitido ao dia 15 de 

maio de 2018 acostado aos autos a folha 417. AVALIAÇÃO DO BEM ATUALIZADA: R$ 257.617,20 (duzentos e cinquenta 

e sete mil, seiscentos e dezessete reais e vinte centavos), conforme valor atualizado em junho de 2019 através do índice 

da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 

 

ÔNUS ESPECÍFICO DESTA UNIDADE: Consta a PENHORA do bem referente ao processo em epígrafe a fl. 332 que se 

encontra averbada na matrícula do imóvel sob a Av. 06. Consta na Av. 04 da matrícula a informação de que a área de 

projeção de construção e a área de construção da residência na projeção da unidade passou a ser de 200,00 m² no mínimo 

e de 700,00 m² no máximo, sem especificação da área da unidade destinada a jardim e quintal. Consta na Av. 05 da matrícula 



  
 

a informação de que a ALAMEDA DAS QUARESMEIRAS teve sua denominação alterada para ALAMEDA DAS 

JABUTICABEIRAS. Conforme extrato de débitos emitido pela Prefeitura Municipal ao dia 20 de maio de 2019 o valor de 

débitos da referida unidade perfaz o montante de R$ 55.295,97 (cinquenta e cinco mil, duzentos e noventa e cinco reais e 

noventa e sete centavos). 

 

LOTE 05 - FRAÇÕES IDEAIS, correspondentes a 0,1960% no todo do terreno incorporado e demais coisas de uso comum 

e fim proveitoso de empreendimento, que instituido o condomínio corresponderão à Unidade Autónoma Unifamiliar n° 

A.12, localizada no SUBSETOR 4.A, do empreendimento denominado COMPLEXO IMOBILIÁRIO DE LAZER 

CONDOMÍNIO FAZENDA PALMEIRAS IMPERIAIS, nesta Cidade, com área de 1.002,230 m2, dividindo-se, para quem 

olhar de frente para a referida unidade, pela frente, em uma extensão de 21,44 metros com a Alameda das Goiabeiras; pelos 

fundos, em uma extensão de 18,65 metros, com área verde; pelo lado esquerdo, em uma extensão de 50,00 metros, com a 

Unidade Autônoma Unifamiliar A.13; pelo lado direito em uma extensão de 50,00 metros, com a Unidade Autónoma 

Unifamiliar A.11, onde se assentará uma residência (a ser construída), cujas áreas para efeitos do artigo 8°, alínea "a", "c" e 

"d" da Lei 4591/64, são as seguintes: 1.002,230 m2 de área privativa da unidade (parte exclusiva no todo do terreno 

incorporado); 194,980 m2 de área de projeção de construção na unidade (= parte do terreno a ser ocupada pela edificação); 

807,250 m2 de área da unidade destinada a jardim e quintal; 229,600 m2 de área de construção da residência na projeção 

da unidade; e 0,1960% de fração ideal no todo do terreno incorporado e demais coisas de uso comum e fim proveitoso do 

empreendimento, conforme melhor descrito na Matrícula n.º 24864, ficha auxiliar n.º 418 do Ofício de Registro de Imóveis 

da Comarca de Salto/SP. CADASTRADO MUNICIPAL: 218042. INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA: 01.05.0255.0120.0001. 

LOCALIZAÇÃO: Rua Alameda das Goiabeiras, Lote 12. Quadra A, Condomínio Fazenda Palmeiras Imperiais, Salto/SP – 

CEP: 13320-000. 

 

AVALIAÇÃO DO BEM: R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais) conforme auto de avaliação emitido ao dia 15 de maio 

de 2018 acostado aos autos a folha 414. AVALIAÇÃO DO BEM ATUALIZADA: R$ 231.511,09 (duzentos e trinta e um mil, 

quinhentos e onze reais e nove centavos), conforme valor atualizado em junho de 2019 através do índice da Tabela Prática 

do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 

 

ÔNUS ESPECÍFICO DESTA UNIDADE: Consta a PENHORA do bem referente ao processo em epígrafe a fl. 336 que se 

encontra averbada na matrícula do imóvel sob a Av. 03. Consta na Av. 02 da matrícula a informação de que a área de 

projeção de construção e a área de construção da residência na projeção da unidade passou a ser de 200,00 m² no mínimo 

e de 700,00 m² no máximo, sem especificação da área da unidade destinada a jardim e quintal. Consta na Av. 04 da matrícula 

a informação de que a ALAMEDA DOS IPÊS teve sua denominação alterada para ALAMEDA DAS GOIABEIRAS. Conforme 

extrato de débitos emitido pela Prefeitura Municipal ao dia 20 de maio de 2019 o valor de débitos da referida unidade perfaz 

o montante de R$ 46.236,67 (quarenta e seis mil, duzentos e trinta e seis reais e sessenta e sete centavos). 

 

LOTE 06 - FRAÇÕES IDEAIS, correspondentes a 0,1957% no todo do terreno  incorporado e demais coisas de uso comum 

e fim proveitoso de empreendimento, que instituído o condomínio corresponderão à Unidade Autônoma Unifamiliar n° 

F.17, localizada no SUBSETOR 4.F, do empreendimento denominado COMPLEXO IMOBILIÁRIO DE LAZER 

CONDOMÍNIO FAZENDA PALMEIRAS IMPERIAIS, nesta Cidade, com área de 1.000,550 m2, dividindo-se, para quem 

olhar de frente para a referida unidade, pela frente, em uma extensão de 18,54 metros com a Alameda das Laranjeiras; pelos 

fundos, em uma extensão de 21,48 metros, com área verde; pelo lado esquerdo, em uma extensão de 50,00 metros, com a 

Unidade Autônoma UnifamiliarF.16; peio fado direito em uma extensão de 50,00 metros, com a Unidade Autônoma Unifamiliar 

F.18, onde se assentará uma residência (a ser construída), cuias áreas para efeitos do artigo 8°, alínea "a", "c" e "d" da Lei 

4591/64, são as seguintes: 1.000,550 m2 de área privativa da unidade (parte exclusiva no todo do terreno incorporado); 

194,980 m2 de área de projeção de construção na unidade (= parte do terreno a ser ocupada pela  edificação); 805,570 m2 

de área da unidade destinada a jardim e quintal; 229,600 m2 de área de construção da residência na projeção da unidade; e 

0,1957% de fração ideal no todo do terreno incorporado e demais coisas de uso comum e fim proveitoso do empreendimento, 

conforme melhor descrito na Matrícula n.º 24864, ficha auxiliar n.º 419 do Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de 

Salto/SP. CADASTRADO MUNICIPAL: 218217. INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA: 01.05.0260.0170.0001. LOCALIZAÇÃO: Rua 

Alameda das Laranjeiras, Lote 17. Quadra F, Condomínio Fazenda Palmeiras Imperiais, Salto/SP – CEP: 13320-000. 



  
 

 

AVALIAÇÃO DO BEM: R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais) conforme auto de avaliação emitido ao dia 15 de maio 

de 2018 acostado aos autos a folha 415. AVALIAÇÃO DO BEM ATUALIZADA: R$ 231.511,09 (duzentos e trinta e um mil, 

quinhentos e onze reais e nove centavos), conforme valor atualizado em junho de 2019 através do índice da Tabela Prática 

do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 

 

ÔNUS ESPECÍFICO DESTA UNIDADE: Consta a PENHORA do bem referente ao processo em epígrafe a fl. 334 que se 

encontra averbada na matrícula do imóvel sob a Av. 04. Consta na Av. 02 da matrícula a informação de que a ALAMEDA 

DAS ACÁCIAS teve sua denominação alterada para ALAMEDA DAS LARANJEIRAS. Consta na Av. 03 da matrícula a 

informação de que a área de projeção de construção e a área de construção da residência na projeção da unidade passou a 

ser de 200,00 m² no mínimo e de 700,00 m² no máximo, sem especificação da área da unidade destinada a jardim e quintal.  

Conforme extrato de débitos emitido pela Prefeitura Municipal ao dia 20 de maio de 2019 o valor de débitos da referida 

unidade perfaz o montante de R$ 46.682,93 (quarenta e seis mil, seiscentos e oitenta e dois reais e noventa e três centavos). 

 

LOTE 07 - FRAÇÕES IDEAIS correspondentes a 0,001956% no todo do terreno incorporado e demais coisas de uso comum 

e fim proveitoso de empreendimento que, instituído o condomínio, corresponderão à Unidade Autónoma Unifamiliar n° 

M.01, localizada no SUBSETOR 4.M, do empreendimento denominado COMPLEXO IMOBILIÁRIO DE LAZER 

CONDOMÍNIO FAZENDA PALMEIRAS IMPERIAIS, nesta Cidade, com área de 1.000,000 m2, dividindo, para quem olhar 

de frente para a referida unidade, pela frente em uma extensão de 21,50 metros, mais 8,88 metros, com a Alameda das 

Pitangueiras, mais 11,54 metros, com a Alameda dos Pessegueiros; pelos fundos, em uma extensão de 17,02 metros, com 

caixa d'água; pelo lado esquerdo, em uma extensão de 33,13 metros, com a Alameda Pau Brasil; pelo lado direito em uma 

extensão de 20,16 metros, com a propriedade de Orpheu José da Costa e sua esposa, onde se assentará uma residência (a 

ser construída), cujas áreas para efeitos do artigo 8°, alínea "a", "c" e "d" da Lei 4591/64, são as seguintes: 1.000,000 m2 de 

área privativa da unidade (parte exclusiva no todo do terreno incorporado); 194,980 m2 de área de projeção de construção 

na unidade (= parte do terreno a ser ocupada pela edificação); 805,020 m2 de área da unidade destinada a jardim e quintal; 

229,600 m2 de área de construção da residência na projeção da unidade e 0,001956% de fração ideal no todo do terreno 

incorporado e demais coisas de uso comum e fim proveitoso do empreendimento, conforme melhor descrito na Matrícula n.º 

24864, ficha auxiliar n.º 410 do Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Salto/SP. CADASTRADO MUNICIPAL: 

218304. INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA: 01.05.0266.0010.0001. LOCALIZAÇÃO: Rua Alameda das Pitangueiras, Lote 01. 

Quadra M, Condomínio Fazenda Palmeiras Imperiais, Salto/SP – CEP: 13320-000. 

 

AVALIAÇÃO DO BEM: R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais) conforme auto de avaliação emitido ao dia 15 de maio 

de 2018 acostado aos autos a folha 413. AVALIAÇÃO DO BEM ATUALIZADA: R$ 199.941,39 (cento e noventa e nove 

mil, novecentos e quarenta e um reais e trinta e nove centavos) conforme valor atualizado em junho de 2019 através do 

índice da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 

 

ÔNUS ESPECÍFICO DESTA UNIDADE: Consta a PENHORA do bem referente ao processo em epígrafe a fl. 331 que se 

encontra averbada na matrícula do imóvel sob a Av. 05. Consta na Av. 02 da matrícula a informação de que a ALAMEDA 

DAS FLAMBOYANT teve sua denominação alterada para ALAMEDA DAS PITANGUEIRAS, e a ALAMEDA PAU BRASIL 

teve a sua denominação alterada para ALAMEDA DOS PESSEGUEIROS. Consta na Av. 04 da matrícula a informação de 

que a área de projeção de construção e a área de construção da residência na projeção da unidade passou a ser de 200,00 

m² no mínimo e de 700,00 m² no máximo, sem especificação da área da unidade destinada a jardim e quintal. Conforme 

extrato de débitos emitido pela Prefeitura Municipal ao dia 20 de maio de 2019 o valor de débitos da referida unidade perfaz 

o montante de R$ 49.663,75 (quarenta e nove mil, seiscentos e sessenta e três reais e setenta e cinco centavos). 

 

DÉBITO DA DEMANDA PROCESSUAL: R$ 2.105.655,79 (dois milhões, cento e cinco mil, seiscentos e cinquenta e 

cinco reais e setenta e nove centavos) conforme extrato de débitos de junho de 2018 acostado aos autos a folha 422. 

 

ÔNUS GERAL (DE TODAS AS UNIDADES SUPRACITADAS): Ao dia 10 de maio de 2019 em contato com o Ofício de 

Registro de Imóveis de Salto no telefone 11 4029-3934 a Sra. Juliana informou que o Cartório está procedendo com 



  
 

averbações (inclusive de compra e venda) através das fichas auxiliares, apenas procedendo com a abertura de matrículas 

individualizadas quando o proprietário solicita. Informou ainda que após a abertura da matrícula individualizada, a mesma 

vem com a numeração da ficha auxiliar até a data da abertura, e a partir dali os registros passarão a ter o número da matrícula, 

tudo em um único documento, seguindo a numeração em sequência de registros e averbações, pois trata-se de conversão 

e não encerramento. Eventuais regularizações serão de responsabilidade do arrematante. Os bens 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 .345 C.C), 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, do CC), ficando o arrematante livre de qualquer obrigação com esses credores (art. 908, do 

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. 

 

AVALIAÇÃO TOTAL DOS BENS IMÓVEIS: R$ 2.756.884,63 (dois milhões setecentos e cinquenta e seis mil oitocentos e 

oitenta e quatro reais e sessenta e três centavos).  

 

SUGESTÃO: Recomenda-se que o interessado certifique as condições do bem, antes das datas designadas para a 

alienação, bem como pesquisar junto aos órgãos competentes eventuais débitos relativos ao bem leiloado. 

 

DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DOS CONDÔMINOS – Nos termos do artigo 1.322 do Código Civil quando a coisa for 

indivisível e os consortes não quiserem adjudica-la a um só, indenizando os outros, será vendido e repartido o apurado, 

preferindo-se, na venda, em condições iguais de oferta, o condômino ao estranho, e entre os condôminos aquele que tiver 

na coisa benfeitorias mais valiosas, e, não as havendo, o de quinhão maior.  

 

QUOTA-PARTE DO COPROPRIETÁRIO E/OU CÔNJUGE: Tratando-se de bem indivisível, este será leiloado em sua 

integralidade, recaindo o equivalente à quota-parte do coproprietário e/ou do cônjuge alheio sobre o produto da alienação 

(art. 843-CPC). 

 

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.  

 

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 responsável, 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, que será enviado por e-mail para o licitante que deverá encaminhar o comprovante para a equipe do 

gestor.  Em caso de cancelamento do leilão por questões alheias ao leiloeiro (satisfação do crédito, parcelamento, acordo, 

entre outros), será devido a comissão no percentual de 5% (cinco por cento) a qual será suportada pelo(s) executado(s). 

 

DA PROPOSTA – Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito 

para o e-mail: contato@leje.com.br (art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, 

CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (art. 895, § 7º, CPC). 

 

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 

http://www.leje.com.br/
mailto:contato@leje.com.br


  
 

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. 

 

 

 

 

 

Salto, 29 de julho de 2019. 

 

 

 

 

 

DRA. BEATRIZ SYLVIA STRAUBE DE ALMEIDA PRADO COSTA  

Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Salto/SP 

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

