
AUTO NEGATIVO(PRIMEIRA PRAÇA)

2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SANTOS/SP

Processo nº: 0013190-66.2018.8.26.0562

Autor: CONDOMÍNIO FUSION HOME & OFFICE
Réu: PDG REALITY S/A EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E 
PARTICIPAÇÕES

Aos nove 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: BEM – Sala comercial nº 1.014, localizada no 10º pavimento do "Condomínio Fusion 
Office", integrante do Condomínio Fusion Home Office, situado na R. Dr. Emílio Ribas, 94 e R. 
Campos Mello, 157, Vila Matias, Santos/SP, contendo a área privativa de 41,020m2, área 
comum de 39,696m2, já incluído o direito ao uso de 1 vaga de garagem, no sistema rotativo da 
garagem do Sub condomínio Comercial, perfazendo a área total de 80,716m², correspondendo a 
fração ideal de 0,0016490 do terreno do condomínio; confronta, de quem da Rua Emilio Ribas 
olha para o edifício: Frente: área de circulação. Direita: sala final "13". Esquerda: sala final "15". 
Fundos: áreas do condomínio. Corresponde à unidade direito a uma vaga para guarda abrigo e 
estacionamento de 01 veículo adequado à respectiva vaga, na garagem coletiva do condomínio, 
ocupando o subsolo, térreo, o 1 ° pavimento garagem, 2° pavimento garagem e o 3º pavimento, 
individuais e indeterminadas, sujeitas a auxílio de manobrista, numeradas no projeto. 
arquitetônico tão somente para efeito de disponibilidade e discriminação. O condomínio acha-se 
construído em terreno descrito na Matrícula nº 83.138, onde a especificação condominial foi 
registrada sob o nº 07, em 04/02/105, e a convenção de condomínio devidamente registrada sob 
o nº 6.333, livro 3 - Registro Auxiliar. Matrícula nº 90.447 no 2º CRI de Santos. Depositário(a): 
PDG Realty S/A Empreendimentos e Participações (em Recuperação Judicial) - CNPJ sob o nº 
02.950.811/0001-89. Contribuinte: 46.013.030.380. Matrícula Atualizada: Consta na Av. 01 que o 
imóvel objeto desta matrícula foi HIPOTECADO, em primeiro grau e sem concorrência, a favor 
da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, - que o imóvel objeto desta matrícula foi 
HIPOTECADO em segundo grau e sem concorrência, a favor da CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL. Consta na Av. 03 a Penhora Exequenda. Débitos de IPTU em Aberto: R$ 2.112,12 
(dois mil, cento e doze reais e doze centavos) em setembro de 2019. Débitos Inscritos em Dívida 
Ativa: não localizado. Valor da Avaliação: R$ 246.427,56 (duzentos e quarenta e seis mil, 
quatrocentos e vinte e sete reais e cinquenta e seis centavos), atualizados até setembro de 
2019, pela Tabela Prática do TJSP. Localização do Bem: Rua Dr. Emílio Ribas ,nº 94 e Rua 
Campos Mello, nº 157, bairro Vila Matias, Município de Santos/SP. Débitos da ação: R$ 
57.569,60 (cinquenta e sete mil, quinhentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos) em 



junho de 2019, 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..

É o que cumpria informar.
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