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Juiz de Direito

Sr(a) Diretor(a):

,:
Pelo presente, expedido nos autos da ação Outros Feitos Não
Especificados, processo n° 583.00.2007.201152-1/000000-000, requerida por RICARDO CLEMENTE
KHERLAKIAN e outros contra KHER EMPREENDIMENTOSE ADMINISTRAÇÃO LTOA e outros. em curso
perante este JUiZO DE DIREITO DA QUADRAGÉSIMA VARA do Fórum Central Civel João Mendes Júnior
da Comarca de São Paulo. Estado de São Paulo, remeto a Vossa Senhoria cópias da inicial bem como
contestação e réplica. para qUI, tome as providências administrativas que entender pertinentes. bem como
solicito eventuais cópias de documentos que ente~da necessário.
Apresento a 'vossa Senhoria meus protestos de elevada estima e distinta
consideração.

CERT.!DÃO
Certifico ser autêntica a a$sinatUla do(a) Orla) HELENA CAMPOS REF03CO, MM(a) Juiz(a) de
Direito da 40", Vara CÍ'lel do FOrurr. Central Cível João Melldes Júnior da Corrarea de São Paulo-SP.
Silo P!'IIJio, 19 e dezembrq ~2007.
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EXCELENTíSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA
_" VARA DOS REGISTROS PÚBLICOS DA COMARCA
CAPITAL/SP.

(})
RICARDO CLEMENTE KHERLAKIAN, brasileiro, casado,
advogado, portador do RG nit17.399 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o .

n~l 0.160.118-22 e sua esposa~GARIDA KHERLAKIAlI/', brasileira, do
lar, portadora do RG n~ 6.117.520-1, inscrita no CPF/MF sob n t 0129.344.868-

00, residentes e domiciliados ta Rua Inácio Pedroso, n065, Morumbi, São Paulo,
Capital, por seu advogado e astante procurador que esta subscreve (doc. 01),

4)

vêm respeitosamente perante V.Exa, propor a presente:
AÇÃO ANULATÓRIA DE INSTITUIÇÃO DE ÇONDOMíNIO, com
r

pedido de liminar "inaudita altera pars",

em face de;

~ER

EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO

~ediada nesta Capital, na \Rua Barão de Duprat n°. 315, 7°

LTDA., empl

andar, sala 71, Centro, São Paulo, Cep 01023-001, inscrita no Cadastro

R. COIll.Mlt;uel Calf... 59, 5". V. Nova CoaceJ"o, 810 PIUlo. SP, T& (11) J046J737
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Nacional de Pessoas Juridicas sob nO. tO.557.402/0001-13 e NlRE n°
3522030485-7,

representada por sua sócia gerente Maria

Gebenlian

Kherlakian, brasileira, viúva, empresária, portadora da Cédula de Identidade de

RG n° 1.194.001-3 e CPF/MF nO 148.087.708-57, residente e domiciliada nesta
Capital na Rs;aeixoto Gomide, n01152, apto 191, Jardins, São Paulo, Cep
01409-000;

MARIA GEBENLIAN KHERLAKIAN, brasileira, viúva,

empresária, po

dora da Cédula de Identidade de RG n, 1.194.001-3 e CPF /MF

n° \148.087.708-57, residente e domiciliada nesta Capital na flua Peixoto

~

Gomide, n"1.152, apto 191, Jardins, Silo Paulo, Cep 01409-000; 3)

CONDOMíNIO CONJUNTO ILHA, localizado na \Rua Carlos de Souza

Nazaretb, nOs. 367, 373, 375, 379, 391, 387, 383 e 395, e na Rua Barão de Duprat,

n° s. 436, 448 e 452 e Av. Senador Queiroz, n° 592, 596, 600, 602, 606 e 612 O
Santa
D
Geb

gênia - São Paulo, na pessoa de seu represewante legal e 4) ESPÓLIO

AVEDIS CLEMENTE KHERLAKI~ representada por Maria
. an Kherlakian, brasileira, viúva, empresária, portadora da Cédula de

ade de RG n° 1.194.001-3 e CPF/MF n° 148.087.708-57, residente e
domiciliada nesta Capital na Rua Peixoto Gomide, n01152, apto 191, Jardins, São
Paulo, Cep 01409-000; pelas razões de fato e de direito a seguir expostas:

A - O OBJETO DA PRESENTE DEMANDA

1 - Inicialmente, esclarecem os Autores que a presente demanda
visa a anulação do ato que instiruiu o condomínio denominado "Condomínio
Conjunto Ilha" por se encontrar o mesmo viciado, uma vez que foi praticado em
desconformidade com a forma prescrita na legislação.
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2- Cuida-se de um ato simulado e ilícito, pois o Condornlnio foi
constituido mediante instrumento patticular ao contrário do que preconiza o
artigo 108 do Código Civil; se a lei diz que determinado negócio jurídico se
efetiva por escritura pública, por essa forma deverá ser realizado, sob pena de
invalidade.

3- Se não bastasse o mesmo foi instituido sem a anuência de todos
os proprietários das unidades, isto é, sem a anuência dos Autores; sem se falar
que não existe área comum em tal conjunto de lojas (doc. 26 - Laudo do Engo.
Roberto Rolfsen), prova máxima de que há iminente fraude.

4- Assim, por se tratar de um ato simulado e ilícito é passível de
anulação (art. 166, incisos lI, III, IV, V, VI, art. 167, parágrafo 1°., incisos II e

m, ambos do Código Civil).
5- As questões acima levantadas serão amplamente debatidas,
demonstradas e comprovadas no transcorrer da presente manifestação.

B- íNDICE CRONOLÓGICO DAS RAZOEs EXPOSADAS:
- DA SAGA DO "COMENPADOR" AVEDIS CI·EMENTE
KHERLAKJAN NA CONSTRUÇÃO DA SOCIEDADE
CML
PATRIMONIAL FAMILIAR "KHER EMPREENDIMENTOS E
APMINISTRAÇÃ.O LTDA." (fls. 05)
I

11 - DA PASSAGEM DO "COMENDADOR" AYEDIS ÇJ.EMENTE

KHERLAKJAN - DAS OUESTOES MATERIAIS QUE INSTALARAM
O "NON AFFECTIO FAMII lAE" (fia. 09.)
III - DO INSTRUMENTQ PARTICULAR DE TRANSAÇÃO DE
31/03/05 (fls. lI!)
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IV - DOS EFEITOS DO TíTULO EXECUTIVO JUDICIAL NO
INVENTÁRIO DE AVEDlS (tIs. 26)
V
DAS FRAUDES
ADMINISTRACÃQ
pOS
DISSENSÕES (as. 2D

COMETIDAS PELOS RÉUs
CONDOMíNIOS.RAZÃo

NA

DAS

VI- po INADIMPLEMENTO pOS RÉUS AO TíTULO EXECUTIVO
DA OFENSA A SUA CLAUSULA <lA. - DAS EXEcuçÕES (tIs. 33)
VI - a) AÇÃO pE EXECUÇÃO DA NOTA PROMISSÓRIA DE N°
09/48. DISTRIBUíDA PARA A 9-. VARA cíVEL EM 23/08{06
TOMANDO O N" 000.06.193919-5 (VIPE poç. 16) OUE ATÉ 13/12/06
ALCANCAVA O VALOR pE as 2.034.126.23 (dois milhões. trinta e
qyatro mil, cento e vinte e seis reais e vinte e três centavos); e (Ds. 3D
VI- b) AÇÃO DE EXECUÇÃO DAS NOTAS PROMISSÓRIAS DE N° s
10/48 a 48{48, DISTRIBUíDA PERANTE A 26-. VARA CíVEL EM
09/06/06 TOMANPO O N" 000.02.208289-1 (VIDE pOC.
PEItO
VALOR PE RS 68.851.410,07 (sessenta e oito milhões, oitocentos e
cinqiienta e um mil, qyatrocentoS e dez reais e sete centavos) (tIs. 3D

m

VII - DO INESCRUpuLOSO ATO NULO - INSTITUIÇÃO DO
CONPOMíNlO DENOMINADO "CONDOMíNIO CONJUNTO
ILHA" (fls. 4Q)
VIII - pO "PERFIL WMBROSIANO" POS "PARTICIPES FBAUDlS"
(tls.47)
IX - DA ANTECIPAÇÃO DA TUTEI,A NOS AUTOS DA 18-. VARA
CíVEL - AçAo PAULIANA N° 583.00.2007.189083-6 (tls. 48,)
X - pO DIREITO (fls. 42)
XI - DA TUTELA ANTECIPADA - pO FUMUS BONI IURIS - pO
PERICULUM IN MORA (fls. 66)
XII - CONCLUSÃO/REOUERIMENTO (tIs. (11)
XIII - ROL DE pOCUMENTOS (tIs. 70)
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INTRÓITO

- DA SAGA DO "COMENDADOR" AVEDIS CLEMENTE
KBERLAKIAN NA CONSTRUCÃO DA SOCIEDADE
CIVIL
PATRIMONIAL FAM!!JAR "KHER EMPREENDIMENTOS E
ADMINIsTRAêXo LTDA.".

I

6- A Co-Ré KHER Empreendimentos e Administração Ltda,
doravante apenas denominada KHER, empresa exclusivamente patrimonial
familiar, foi constituída em 1963, pelo saudoso Avedis Clemente Kherlakian
conhecido como "COMENDADOR" (genitor do Autor e marido da atual
representante legal da Ré Kher - Maria Gebenlian Kherlakian) com outros.

7- Avedis e Maria criaram o seguinte núcleo familiar:

l)Ana Eli.abeth Khtlakian (na.c. 16/08/50)
casada com Antonio Carlos Kherlakian
Avedis Clemente
Kherlakian

/
.
-Unicos ~2)RicardO Clemente Kherlakian (nasc. 09/06/54)
Maria Gebenllim Filhos
~
casado com Margarida Kherlakian
Kherlakian
casamento
l(gêmeos)
05/02/48
3)Reinaldo Clemente Kherlakian (nasc. 09/06/54)

+

solteiro

5
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8- A guisa de extraordinário esforço e dedicação o "Comendador
Avedis", imigrante armênio, após anos e anos de trabalho logrou êxito em
constituir um patrimônio em imóveis incalculávd e invejável. Pensando sempre e
somente em sua família decidiu por segurança verter todos aqueles resultados de
seus sacrificios de trabalho na constituição de uma sociedade patrimonial civil de
caráter esttitamente familiar (fechada) para onde canalizou todos os imóveis
amealhados e que localizavam-se: A) em dois conjuntos de ))rédios na cjdade

de São Paulo (Edificios SerQ)) Khedalej,O e Comendador AffonsQ
Khedakjan) e que mais tarde vieram a ser denominados de "GALERIA
PAGÉ"; B) mais 20 (vinte) imóveis representados somente por uma matrícula
localizados à Rua Carlos de Souza Nazaré esquina com Rua Barão de Duprat em
São Paulo, que denominou-se chamar de

"ILHA";

e C) mais 01 (um) imóvel

localizado na cidade do Guarujá: (vide matrículas docs. de 02 e 03), tudo levado a
época ao acervo da empresa que se batizou de Kher Empreendimentos e
Administração Ltda.

9- Da estrutura societária inicial passados alguns anos e algumas
alterações, remanesceram como únicos sócios apenas Avedis e Maria sendo
mantida esta estrutura até outubro de 1997, quando ambos espontaneamente
doaram parte de suas quotas a seus filhos; ao ora Autor Ricardo e seu irmão
Reinaldo (ora co-Réus), recebendo quitado cada um destes na oportunidade, a
proporção de 24% (vinte e quatro por cento) das quotas sociais, passando assim
a sociedade a ter seu quadro de quotistas composto da seguinte forma (vide doc.

04):

R. Com.Miluel cair... 59, S-, V. Nova Coacelelo, 810 r •• lo, sr, Tell. (t 1) .1046J737

. . - ........1IfiJqq..,.,br

COPIA EXTRAIOA N<;?
TRIBUNAl DE JUSTiÇA DE SAO PAULO

....
O
O

'"
'-

'"'~

Ol

1./

<p"gnalOSa Advogados

1) SI!lIACÃO PADIMONIAL E SOCIUÁRlA

DI "'IR 'MQJENW!\1ENT08Ij:\hM I JDA AIi 06f0II!1

CNPJ 61.551AOlIOOIl-U

rnJADRQ socmÁBJO MB lui O6_n

PATRIMÔNIO KIIER LTDA (~rt O6IOIIOIL

p"rtklblC19

117 J.m6velJ DO Edlfk\o Serop Khe'rIIldaD

-+ 1) AynUI CImtttt K"rII"lap

( R . 100 k>Jon pri1tlc>, 10 JaD'in"u 0'7 ....... IIIIJ ..)

!I!I!I!!!.

....Ior em RS

16%

1S6.000

1§6.000,OO

45 ""Ó1'rls ao Edltldo Comrdador AfI'oaao Kberlllldall -+ 1) Mtdt f.tbqUp Khcdtklu - - 16°/.
1".01'·(56100)

_

156.000

156.000,00

-+ 3) Rrt,tIdg CJcmcpIr "h""Ide'

_

14'Y.

144.000

144.000,00

-+ 4) Bktrdo Cletgmlr K" .... ld!p

-

14%

144.000

144.0a0..00

600.000

600.000,00

10 lm6veb Da Sftaador Queiroz c:om Barlo de Dapnt
Ilha (alo detmtmbrada.)

1 Apto GuraJ'

rota'

Total- til Imóveis

Valor .pronmado R$l40.000.000,oo (vide "'I Iludo
de 18/GJ/ilJ - doto S)

10- O único objeto social da sociedade KHER sempre foi o de
administração de bens próprios, na verdade a administração de seus exatos 1B3
imóveis (vide quadro 1 acima), ou seja: A) 117 imóveis no Edificio Serop
Kherlakian (sendo certo que as lojas localizadas no térreo, sobre-loja, e primeiro
andar (17) sempre tiveram valores inestimáveis, podendo chegar hoje a R$
1.600.000,00 (hum milhão e seiscentos mil reais - cada unidade), e as restantes
100 (cem) salas no mesmo edificio, podendo alcançar facilmente a quantia de R$
900.000,00 (novecentos mil reais) cada; D) 45 salas comerciais do Edificio
Comendador Affonso KherJakian (que tem valor basicamente fixado em R$
BO.OOO,OO (oitenta mil reais) por unidade imobiliária); C) 20 imóveis localizados
na ILHA (com avaliação de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) cada; e D) 01
apartamento no Guarujá (Morro do Maluf - com avaliação de R$ 1.000.000,00
(um milhão de reais).
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11- As coisas foram tão bem que o "Comendador Avedis" chegou
a ter em 06/08/01: A) 02 (dois) apartamentos em Miami; D) duas sociedades
"off-shore" (BATMAN HOLDINGS INC. e TURFWAY HOLDINGS INC.
com sede nas Ilhas Caiman); C) uma conta corrente no Banco HSBC republico
of New York filial em Miami com quase US$ 10.000.000,00 (dez milhões de
dólares americanos) descontados; D) uma casa no bairro do Morumbi em São
Paulo, sito a Rua Ampélio Dionízio Zocchi, na 64, avaliada hoje em mais de R$

..-,-,

1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), além de jóias, bens móveis,
títulos e ações, objetos de arte.

12- Considerando-se o preço médio de cada um dos imóveis da
"GALERIA PAGÉ" (Ediflcios Serop e Affonso Kherlakian) (de R$ 1.000.000,00
(um milhão de reais), estabelecido conforme laudos preparados por engenheiros
especializados (doc. 05), somente aqueles imóveis (162) valeriam hoje mais de R$
140.000.000,00 (cento e quarenta milhões de reais). E, convém, desde logo,
salientar, não há excesso em tal afirmação, já que há quase 03 (três) décadas a
_

familia extrai de lá todos os seus frutos sob a rubrica de aluguéis que alcançam
mensalmente a incrível cifra de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil
reais) valores de locações, oriundos somente daqueles imóveis. Tanto é assim,
que os Réus Maria, Ana Elisabeth e Reinaldo vangloriam-se publicamente de
jamais terem necessitado trabalhar em suas vidas, vivendo todos nababescamente
a custa do patrimônio da Kher, enquanto Avedis, que sempre foi acompanhado
pelo co-autor Ricardo (que não faltava um dia ao trabalho), trabalhavam para
carregar a todos (vide doc. 08 onde Reinaldo declarou jamais ter trabalhado aos
47 anos e morar permanentemente em Miami).

""lft"""

R. Co.... Mlpel Calf." 59. 5"'. V. Nou Coaceleto. Slo Paalo. SP, Tela. (11) 3o.t63737

~

• p.

~

''1.61

CÓPIA EXTRAloA Ng
TRIBUNAL DE JUSTiÇA DE SAO PAULO

....
....

o
o

"....

-

"cn-

c--:t::'ignalosa
....
Advogados
13- Por estas e outras razões, as diferenças e dissensões familiares já
se faziam sentir naqueles tempos. Ricardo, como fiel escudeiro de seu pai, era seu
companheiro e orgulho. De outro lado Maria, mulher oprimida por força da
própria cultura armênia, não lhe tendo sido jamais permitido opinar sobre
quaisquer decisões familiares ou empresariais. Pela ordem cultural e tradições,
suas funções foram sempre limitadas aos limites da casa, no entanto, jamais lhe
faltou absolutamente nada.

14- Ao seu lado e sob seu manto, o filho Reinaldo, que por ter sido
extremamente protegido pela mãe e poupado por ela de tudo, criou vicios e
passou a viver de hábitos fáceis e de ociosidade ímpar, exarcerbando seu lado
feminino, sob o estigma da mãe. JAMAIS TRABALHARAM! (doc. 08). Por sua
vez Ana Elisabeth (que também jamais trabalhou), também por questão de
cultura foi obrigada a fazer um casamento arranjado com seu próprio primo, o
co-Réu Antonio Carlos Kherlakian.

15- Os ranços no seio familiar eram imensos, já que o "Comendador
Avedis" gozava de uma vida social intensa, conseqüência de uma personalidade
carismática e sedutora, dispondo de muitos amigos e admiradores, enquanto
Maria permanecia alijada de tudo, em casa.

11 - DA PASSAGEM DO "COMENDADOR" AVEDIS ÇI.EMENTE
KHERIAKIAN - DAS OUESTÕES MATERIAIS OUE INSTALARAM
O "NON AFFECTIO FAMILIAE"
16- Aos sete dias do mês de agosto de 2001, após um longo
enfrentamento de uma doença crônica grave (cãncer), adveio a triste passagem
do "Comendador Avedis" (vide doc. 06).
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17- A partir da data de seu sepultamento emergiu uma imensa fúria
contida de Maria, Reinaldo e Ana Elisabeth, que durante décadas ficara
reprimida, passando os mesmos a des ferir con tra Ricardo e sua família,
incondicionalmente, todos os tipos de ataques e provocações, talvez por verem
em Ricardo a imagem de sucesso do falecido pai, a continuidade.

18- Aos Autores e sua família sequer foi dada à possibilidade do
respeito ao luto já que na mesma semana da morte se reuniram Matia, Reinaldo e
Ana Elisabeth para tratar das transferências dos fundos do Banco HSBC em
Miami da ordem de perto de US$ 10.000.000,00 (dez milhões de dólares

americanos), dentre outras contas, bem como de transferências de bens móveis e
imóveis no afã de abocanhar aquilo que fosse imediatamente possível, com
espírito puro, claro, de "vingança".

19- Transbordaram questões com mais de 40 (quarenta) anos e que

to

estavam adonnecidas. O ódio e o espírito de ebulição eram latentes. Aos Autores
restou tentarem ainda demonstrar aos Réus que aquele não era o caminho que
gostariam de trilhar, e por durante 06 (seis) longos meses tentaram ao máximo
equilibrar as relações dentro da sociedade KHER, no intuito de que, se não
houvesse mais possibilidade de uma relação familiar estreita, que não se
dilapidasse todo o patrimônio material familiar.

20- As inúmeras tentativas suasórias de acordo promovidas pelos
Autores, restaram inócuas.
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21- Os Autores e sua família não imaginavam o destino que os
esperava. Pagaram e pagam um preço muito caro somente pela perseguição da
defesa de seus direitos. Os Réus tentavam intimidá-los de todos os modos, para
que não se insurgissem.

22- Com a passagem de "Comendador Avedis", foi aberto o
Inventário com as participações abaixo e o quadro de sócios na empresa KHER
passou a ter o seguinte esboço:

1:) APÓS o FALECIMENTO DE AVEDIS CLEMENTE KllERLAKIAN (07I08I01)

OVADBOIOCIETÁBJO
PATRIMÔNIO KHER EMPR.

E ADMINlST. LIDA

~ 1..,6110

16% (lavot.rI. .do) (D)

d. Avedl~ 4"VfJ - ~ OOI.OUI15Jl.1

~

Martl

16% (A)

Eqt6Uo

14% (lave.llrt..do )

di Avedl. 4"VFI_proceso ooo..OUt15Jl.1

M ....

+

13% por teilameRto

+ 6,5% por _IçA0 .., taniNO
Tot,l- t!U% f A)
Valor RS 100.000.000,00
Llado de 18J0JJ03 fIs.l1
(doe. 5)

~ Reinaldo 14% (8)

~

Alurdo •

..,0.1 14% CC}

Rela_ldo

Rlranlo ,"pola

+ 2.17% por lacenlo (D)

+ 1•• 7% pOflUc:enJO (e)

Ana EIIzIb.1I1 e marido lJlli por I.UnlO (D)

A+B+C+O- 100%

A+ B+ C+ D .. 1:6""-

23- Explodindo a dissensão familiar, de um lado os Réus Maria,
Reinaldo, Ana Elisabetb e Antonio Carlos, e de outro os Autores, diligenciaram
os primeiros em interpôr em setembro de 2002 uma Ação Cautelar de
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afastamento do sócio Ricardo da empresa co-Ré KHER, que foi distribuída a 31'
Vara Cível sob nO 2002.214634-2, e na qual lograram êxito em obter uma liminar
para tanto. Ao autor Ricardo coube soberanamente, não só atender a ordem
judicia~

como não contestar a medida, já que buscava realmente a qualquer custo

a sua retirada da empresa (como minoritário), galgando exclusivamente a devida
e honesta apuração de seus haveres (imóveis e frutos) para que se rerirasse, mas
nada disso aconteceu. Todavia, não obstante o comportamento cordato do
Autor Ricardo em face das investidas dos Réus Reinaldo e Maria, estes
arvoraram-se em "representantes exclusivos" da empresa e, para surpresa de
Ricardo, a ação principal promovida pelos Réus, como conseqüência da Medida
Cautelar em comento, não foi uma ação de Dissolução Parcial, como seria crivei,
mas a interposição de uma Ação Indenizatória, ou seja, ficava claro: queriam
Ricardo fora da sociedade, mas sem a apuração de seus haveres e de seus frutos.
Queriam não o reembolso das suas quotas. Quanto aos frutos, pensavam em
embolsar tudo, absolutamente tudo. Ficou cristalina a intenção torpe dos Réus.

24- Não foram poucas às vezes, à época, que se tentou buscar uma
solução

conciliatória,

tendo

todas

estas

iniciativas

sido

rechaçadas

veementemente pelos Réus, que jamais admiriram entregar pacificamente a parte
cabente ao sócio e herdeiro Ricardo. Chegaram proclamar aos quatro ventos
serem os únicos proprietários dos prédios da "GALERIA PAGÉ". Sabiam que o
sócio e herdeiro Ricardo (fora da sociedade) não poderia ter de imediato a
satisfação de seus direitos e nem se poderia prever, o quando, quanto, e que
forma, lhes seriam disponibilizados, através do Judiciário.

-' ...-.........
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25- Tem-se hoje a certeza do arrependimento parcial dos Réus,
que, se pudessem prever os desídios de todas ações em que figurariam como
Réus, face a sua írresponsabilidade e insensatez guiados somente pelo espírito de
vingança, sem consciência, jamais teriam partido para os enfrentamentos judiciais
de que padeceram, jamais teriam enveredado por caminhos tão tortuosos. Ao
Autor Ricardo restou se proteger por todas as formas legais e judiciais das
investidas insanas dos Réus, foi o que fez.

26- Com base em dois feitos principais, uma ação de Dissolução
Parcial de Sociedade - processo n° 2002.208289-1 - que tramitou pela 26". Vara
Cível (doc. 8B), promovida pelo autor Ricardo, e com sede na ação de Inventário
que tramita pela 4'. Vara da Família e das Sucessões (processo n° 000.01.317 5238) - (doc. 8A) desdobram-se quase uma centena de procedimentos judiciais entre
outras ações e incidentes, tendo sido inclusive uma determinação judicial
emanada do Juízo da 26". Vara Cível bloqueando todos os bens da co-Ré KHER.
vislumbrando a inequívoca probabilidade de serem feitas operações pelos sócios
remanescentes visando prejudicar o património do retirante Ricardo.

27- Os Réus, objetivavam não dar nada, absolutamente nada a
Ricardo, usando do ardil de que, ao sócio minoritário dissidente, enquanto em
discussão judicial de sua retirada seus haveres e até o advento de uma decisão
transitada em juígado ordenando a efetiva apuração dos mesmos, não faria jus a
quaisquer retiradas ou quaisquer frutos da sociedade dissolvenda KHER.
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28 - Isso significa dizer que, a partir do momento de interposição
da Ação Cautelar e do afastamento dos Autores, à parte de seus frutos que há
anos vinham retirando da sociedade, lhes foi sonegada. De uma hora para outra
os Autores, que percebiam 24% (vinte e quatro por cento) sobre o total dos
alugueres mensais de um valor aproximado de R$ 1.500.000,00 (um milhão e
quinhentos mil reais), passaram a ficar alijados de seus rendimentos. Por meses
viveram as mínguas, de favores.

29- A discussão quanto aos frutos era de competência do Juízo da
33 a• Vara Ovel Não foram poucas às vezes que os Réus desobedeceram as
ordens emanadas por aquele Juízo, que os compeliu a efetuarem alguns
pagamentos ao co-Autor Ricardo. Os Réus simplesmente desobedeciam a ordem
ou efetuavam alguns poucos depósitos diretamente em conta a favor do juízo, o
que para ser levantado levava de 60 (sessenta) a 90 (noventa) dias.

30- A real intenção dos Réus maquíavelicamente sempre foi tentar
levar os Autores ao extremo de um estado de insolvência e conseqüente
desespero, para então, como golpe fatal, sob este estado de tensão, adquírir a
participação de Ricardo nos autos do Inventário e de suas quotas na Dissolução
da sociedade KHER por preço vil. Aniquilá-losl Quase conseguiram seu intento,
pois à época os Autores tiveram seus nomes protestados, com dezenas de
negativações, foram inscritos no SERASA com dezenas de apontamentos,
tiveram seus bens penhorados, padecendo, enfim, de toda a sorte de humilhações
morais, corte de luz, de água, de telefone, tendo sido totalmente abalado seu
crédito, não só no mercado como com amigos e terceiros.
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31- Foram quase 03 (três) longos anos, até que com o advento de
uma decisão nos autos do Inventário do "Comendador Avedis" (em um
incidente) foi determinada a remoção da lá inventariante a época, e aqui a ora coRé Maria, o

que Ocoueu pelo recoohcclmento de i!lÚtnWl1 ÔlIudelI por ela

praticadas (doc. 8A), sendo determinado em sua substituição a assunção de um
inventariante dativo naqueles autos, ao explanar suas razões o Juiz daquela causa
explanou naquele incidente:

32- " ... prrmnte inventário está sendo flimulfliado por dissenso instaurado no

seio da sociedade KHER EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA.,
que abriga um considerável patn"m8nio imobiliário (quase duas centmas de lojas na conhecida
Gakria Pajé). Esse patrim8nio imobiliário, gerido através da sociedade, sempre propiciou a
receita (locação de lojas) para o sustento do falecido, da inventariante e herdeiros. (...) A
inventariante e os herdeiros representados pelo mesmo patrono teimam em afirmar inexistentes
tais bens no exterior. No entanto, o documentojuntado afls. 193 dos autos da remoção revela
que, em 30 de agosto de 2.001 (posteriormente ao óbito, portanto), dois imóveis localizados em
Miami, de expressivos valores de mercado na moeda norte-americana (USI 276.923,00 e

USI537.231,00), permanecem como propriedades das empresas "''Bateman Holdings

Inc.'~

'Turfway Holdings Inc. ': certo que a primeira era representada pelo falecido e a segunda pelo
herdeiro Reinaldo. (. ..) São condutas reticentes, quando não deliberadamente omissas da
inventanante, que são intoleráveis. Ademais, os documentos, não impugnados formalmente,
demonstram que os bens, ao contrário do alegado pela inventariante, subsistem como patn"mônio
imobiliáno após o óbito. (. ..) De se observar, quanto ao mais, que as parte litigam, por ra'{ftes
societárias, em diversas Varas Clveis deste Foro Central. São demandas, por conseguinte, que
não tem raizes no dt"rrlito sucessório. Menciono, por exemplo, uma ação cominatória em que o
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herdeiro Ricardo obteve o dire#o de receber a sua parcela de 24% na distribuição dos lutros da
sociedade. em pé de igualdade com os demais sócios (M.aria e Reinaldo) - 33a• Vara CíveL
Menciono. ainda. um arrolamento de bens. que tramita pela 2a• Vara Cível. já arrolados os
bens da Empresa KHER Também um pedido de dissolução de sociedade. que pressupõe. na
fase oporfllna, a apuração de haveres do sócio retirante. (. ..) Como houve doações. que serão
confen"das. umas cerias. outras ainda objeto de questionamento. maior revela-se o cuidado de ser
tra'(fdo para os autos o equivalente a 26% (porção inventariada) na distribuição de lutros. E
isso imediatamente. sem mais tardanças. pelo menos no que diZ respeüo ao valor incontroverso.
confessadamente retido pela inventariante. Dir-se-á que se impõe a apuração de haveres. nos
termos do artigo 993. parágrafo único. inciso lI, do Código de Processo Civil. como
reiteradamente vem postulando a digna representante do Ministério Público. como também o
herdeiro Ricardo. ... (. ..) Poder-se-ia até mesmo di'{!r que se está diante de simples omissões.
Mas. desenganadamente. as omissões são graves. (. ..) Por outro lado. é grave o dissenso
instaurado no seio familiar. Não há mais para a inventariante a isenção necessária para
cumprir a honrosa tarefa que o marido lhe confiou. que foi a de certamente receber o seu legado e
distribuir a legítima de cada filho de forma igualitária. Distante está do cumprimento desta
atribuição testamentária. que. aliás. a tivesse executado prontamente. os rancores. disputas
judiciais. mágoas. etc.... não assumiriam as proporções vistas nos autos. Por tudo isso.

REMOVO a inventariante do cargo. nomeando inventariante dativo o Dr. URBANO
BORGES, .....

33- Sobreveio. à mesma época. a sentença do Juiz da 26'. Vara
Cível que presidia a Ação de Dissolução Parcial de Sociedade. resolvendo ao ftnal
por dar procedência a ação e nomear um expert para apuração de haveres do coAutor Ricardo (vide does. 8B).
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34- Com o reconhecimento judicial de sua administração no
Inventário e a frente da sociedade KHER tida como irregular, sem qualquer
direcionamento e recheadas de desmandos e fraudes, aproveitou-se a co-Ré
Maria da condição de "sócia majoritária", para promover mais um ataque aos
Autores. Áa escuml. promoveu juntamc:nte com o outro l!Óclo Reinaldo

(aeu filho,) lima alte~io OOntratual em meados de outubro de

rclatiya R previslO
pallUse a vigorar da .~nte forma:

que a clállluJa

2002. para

q.u.ndg • prenda d. ,odedade

35- ... "Cláusula 5'. - A gerfncia e representação da sociedade, em Juízo ou

fora dele, serão exemiJa.r pela inventariante e testamenteira MARL4 GEBENLlAN
KHERIAKIAN, brasileira, viúva, proprietária, RG n' 1.194.001 - SP e CPF de n'
002.062.458-15, domiciliada nesta Capital de São Paulo e residente na Rua Ampélio

Dioní'(jo Zocchi, 64, Morumbi, para tudo quanto necessán. se ft'(!r, exceção feita à alienarão
ou oneração de bens da sociedade, atos estes que dependerão sempre da particiPação de pelo
menos mais um sócio. ... " (doc.O?). Diante disso, o estado de animosidade entre o
Autor e sua genitora, esta assessorada por seu outro filho Reinaldo Clemente
Kherlakian (a quem sempre beneficiou em detrimento do Autor), passou a ser
irretroagível.

36- Delelij)erados com a possibilidade de terem 02 (dois)

peritos

judiciais revendo todas as suas contas im:jplIares e fraudes

cometidas na sociedade. e também das abundantes fraudes q.ue
transbordavam no Inventário (sonel~ões e
fossem

descobertas

todas

as

apmpri~õe&).

falcatn!@"

também

com receio q.ue

à frente
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administra"ões dos condomínios onde a co-Ré KHER era a sindjca (pnde
os Réus apropriavam-se de RS 350.000.00 (trezentos e cinqüenta mil reais)
mensais de auecada"ão com a ajuda do advogado Eduardo Sampaio
Teixeira e

08

filhos de Ana Elisabetb (AleXandre e Gustavo Kherlakianl).

os Réus apressaram-se em buscar uma rápida conçilia"ão com os Autores.

111 - DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO DE
31/03/05
37- Como já ventilado, os Réus não mediram esforços no sentido
de buscar junto aos Autores um acordo imediato visando fundamentalmente que
não fossem iniciados os trabalhos de 02 (dois) experls judiciais (um da 4a . Vara da
Familia e das Sucessões e o outro da 26a• Vara Cível), pois ante um sem número
de irregularidades que haviam cometido, não sairiam ilesos as locupletações
ilícitas que promoveram. Tentando evitar estes graves incidentes que ctiariam
precedentes históricos, apressaram-se em efetuar um acordo com os Autores. Os
termos e condições foram lançados em um só termo, que se convencionou
denominar Instrumento Partiqilar de

Trans~ão

(doc. 09) que foi celebrado em

31/03/05, e para o qual concorreram todas as partes envolvidas.

38- Aquele instrumento após assinado por todas as partes, e após
reconhecidas todas finnas, foi levado à homologação judicial, o que foi feito,
sem ressalvas pelo MM. Juízo da 26a• Vara Cível em 16/05/05 (doc. 9A) e tendo
transitado em julgado em 01/08/05 (doc. 9B). Basicamente, naquela transação
remanesceram, quanto aos Autores, as seguintes condições relativas a sua entrega
de participação proporcional na sociedade KHER, e também quanto a
participação no Inventário:
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A) Transfeririam os 24% (vinte e quatro por cento) de sua participação na
sociedade KHER, a favor da sócia Maria, recebendo imediatamente em
contraprestação um total de 50 imóveis, sendo 33 imóveis no Edificio Serop
Kherlakian, 12 imóveis no Edificio Comendador Affonso Kherlakian; 05 imóveis
na chamada "ILHA" (não desmembrados indiyjdualmente) e vitrines (tudo
confoUDe cláusula 1a. do Instrumento PartiQ1!" de Transação

doc. 02), que ora

se transcreve:
". "- Andar térreo: Lojas números 11, 12 e 18, matrículas sob números 73.023,
73.024 e 134.805 perante o 4°. Cartório de Registro de Imóveis da Capital;
- Sobre loja: Lojas 211, 216, 217, 221 e 222, matriculadas sob números 134.809,
134.812, 134.813, 134.817 e 134.818, perante o mesmo Cartório de Registro de
Imóveis;

_1°. Andar: Lojas 15 e 16, matrículas 134.824 e 134.825;
- 2°. Andar: Loja 21, matrícula 134.828;
- 3°. Andar: Lojas 36 e 37, matriculas 134.834 e 134.835;
- 4°. Andar: Lojas 42, 43, 44 e 45, matrículas 134.839, 134.548, 134.840 e
134.841;
- 5°. Andar: Lojas 58 e 59, matrículas 134.850 e 134.851;
- 6°. Andar: Lojas 66 e 67, matrículas 134.857 e 126.340;
- 7°. Andar: Loja 75, matrícula 134.862;
- 8°. Andar: Loja 88, matrícula 134.869;
- 9°. Andar: Lojas 92, 98 e 99, matrículas 134.872, 134.878 e 134.879;
-10°. Andar: Loja 102, matrícula 134.881;
- 11°. Andar: Lojas 111 e 112, matrículas 134.889 e 134.890;
-12°. Andar: Lojas 122, 123, 124 e 125*;
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- Escritório da Rua Barão de Duprat, nO 315: Escritórios números 42, 43, 44,
45,81,82,94,95,111,112,113 e 114, matrículas 81.097, 81.098, 81.099, 81.100,
134.898,134.899,134.904,134.905,134.906,137.907,134.908 e 134.909*;
- Box e Vitrines: Vitrines, 10, 11, 15, 16 e 17* - Box 22 - na Sobre-Ioja*;
* As partes juntam nesta oportunidade croquis de localização, que fica fazendo
parte integrante deste instrumento, concordando com o espaço geográfico lá
lançado para o Sr. Ricardo.
- No imóvel sito na chamada "Ilha" à Rua Carlos de Souza Nazareth,
números 367, 375, 383 e 395, esquina com a rua Barão de Duprat e Av.
Senador Queiroz: Lojas números 383, 387, 452, 586 e 588*.
* As partes juntam nesta oportunidade croquis de localização, que fica fazendo
parte integrante deste instrumento, concordando com o espaço geográfico lá
lançado para o Sr. Ricardo, bem como acordam em empenhar todos o esforços
para perseguir o desmembramento e legalização das áreas da ilha." ... ;

B) Ainda por aqueles 24% os Autores seriam compensados recebendo a quantia
líquida e certa de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) que seria solvida em 48
(quarenta e oito) prestações mensais e sucessivas, que seriam devidamente
corrigidas peJo indice do IGP-M mais 1% de juros ao mês incidentes sobre o
saldo devedor, representadas tais prestações pela emissão de 48 (quarenta e oito)
Notas Promissórias no valor cada uma de R$ 41.667,00 (quarenta e um mil,
seiscentos e sessenta e sete reais), vencendo-se a primeira trinta dias após a
assinatura do termo (30/04/05) e as demais sucessivamente. As referidas Notas
Promissórias foram emitidas pela co-Ré KHER e avaIizadas pelos co-Réus Maria
e Reinaldo. Frise-se que as referidas cártuIas foram emitidas em caráter
incondicional, ou seja, sem qualquer condição suspensiva, e sem vinculação a
qualquer tipo de contraprestação, sendo que os Autores receberam-nas como
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pagamento de sua alienação e transferência imediata das quotas da sociedade,
baseando-se no TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL em que se revestiu o
referido Instrumento Particular de Transação em epígrafe, que como já dito e
documentado acima foi devidamente homologado e transitou em julgado, ou
seja, as 48 Notas Promissórias não estavam vinculadas a nenhuma obrigação
superveniente dos Autores. Nenhuma (vide cláusula 4>. - doc. 09);
C) Convencionaram ainda, que como garantia caucionária do valor principal

(valor histórico) da divida pecuniária descrita no item ''h'' acima remanesceria a
loja 209 do Edificio Serop Kherlakian registrada junto ao 4>. Cartório de Registro
de Imóveis desta Capital sob o nO de matrícula 134.807, devendo ser bloqueada
aquela matrícula até o final dos pagamentos;

D) Aos Autores coube também abrirem mão dos seus 2,17% (dois inteiros e
dezessete décimos por cento) de participação no Inventário pelo valor de R$
600.000,00 (seiscentos mil reais) por cessão onerosa a favor da herdeira Maria,
que a época (refrise-se) havia sido removida judicialmente do cargo de
inventariante (vide cláusula 8'. - doc. 09);
E) Obrigaram-se também as partes, em empenharem todos os esforços para

promover ao desmembramento e legalização de todos os imóveis localizados na
"ILHA" (vide cláusula 1'. - doc. 09);

F) Impuseram-se em caso de descumprimento das obrigações assumidas, como
pena a parte a sujeição de uma multa diária no valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
(vide cláusula 23'. - doc. 09), de aplicação incondicional;
G) Reiteraram o firme propósito de liquidar todas as ações reciprocamente

existentes até aquela data (vide cláusula 16'. - doc. 09); e
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lI) Estipularam que, para evitar quaisquer novas pendências ou disputas na
gestão dos condom/nios onde se localizavam as propriedades das partes
transigentes eleger pelo prazo de 05 (cinco) anos como seus representantes
perante os condom/nios seus respectivos advogados à época, e que também
foram subscritores da referida Transação (vide cláusula 17'. - doc. 09);

39- Com o advento da Transação remanesceram da seguinte forma
o quadro de sucessores no Inventário e o quadro de quotistas da KHER:
II COM o ADVENTO DO IN8TRlrMiNYO PAIlTICU1..AR DE TlV.NSA.ÇAO DE JllOJlO5 (DOC. 9) HOMOLOGADO PELO JUtzo DA 16" VARA cML
- PROCI'Ji8O OOO.01.2CJl1l9..1 (,\(:10 DE DlSSOLlIÇÁO pAJlCLU. DE SOCIEDADE) EM H.II::II (DOC. tA) E TRANSITADO EM JULGADO EM
!ll.II.II (DOC. til) Rl'.:VESllNOO-SE EM Ttrvt.o EXI.CUI1VO JVDICIAL

PATRIMÔNIO KllIR EMPR. E ADMlNlST. LrnA

14 bnoiveh lU> EdllldQ Sr"" Kllniald ••
lllmóve. H EdlllclD CollK'llllllar AtroIllO

.,._rIaIàaa

lfllll6nll da Ro Srlll.ac.r Queiroz cu .... BarID IIU

~ M ..... (A)

_...,

51% ~.:u;. . {Q'1I. . . . . . . Mar:II

- + ....ldo (li) 14%

de o.prat (OIIa)

1

,.....

13% 1. . ._Jlto(plr etp6Uo) +
6,5% IDI~ID (por etpõllo) (A) -1.9,5% (Al
l.,17%(B)

apto c.anaJ'
A + B" TIM". '6,00%

A + B+ C" Tot.I- 21,84%

" S.IIII 209: ... ma._..........." como ......U. dei valor "",óruo d. dividI .......... pe" n .... Mlrta r Ibtnaldo .11'1"" de 48 NP',
(Cl6u.ula ". _doe. . .

Para 08 Autores remane8cerWi
4) PATlUMÓNIO TRANSFERIDO PARA RlCAJU)O CLEMENTE KIlERUI(J.\N' POR FORÇA DO INSTR.UMENTO PARTICULAR DE TIlANIiAÇAO,
POR KllER. MARJA. RE[NAl.DO,ANAE ANTONIO CARLos, EM ,)111W05 (DOC. t) HOMOLOGADO PELO JUizo DA 1'" VARA ctVEL- PROCESSO
_01.211289-1 (AÇl0 DE D18S0LlJçl0 PARCIAL DE SOCIEDADE) EM ü.IU5. (DOC. 9A) E TRANSIT AOO EM H1LGADO EM ~ (DOC. 98)
REVES'J1NDO..SI!: EM TtnTLO EXEcunvO nIDIClAL

33 Imóvel, 110 Edlfklo Serop Khe .... kJ ...
11 bn6vek 110 Edlftdo COlDfadador Atroalo Kherlaldaa

S.a Rua Seaador Queiroz com aarlo de Dupnt (11. .)

Total- 50 imO"dI tra• .r.rtd.1 do patrl_1o Kher Emp. e Ad.. Ltda
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40- Em resumo: Autores e Réus de dezenas de demandas
acordaram e informaram naquelas demandas através do Titulo Executivo Judicial
que desistiam de litigar, visto que os atua haviam concordado finalmente em

restituir aos Autores a parte do Que lhes era devido no Processo de
Inyentário (4". Vara

da FamlUa e Sucessões) e na

A~ão

de

Disso~ão

Parcial de Sociedade (26-. Vara Cível) e qye sempre lhes havia sjdo
negado (foram excluídos da Transação os frutos que os Autores deixaram de
arrecadar naqueles anos de litigio).

41- Como já exposto, parte do reembolso a ser feito pelos Réus
como combinado seria pago em imóveis (e o foi, sendo entregues de imediato) e,
outra parte em numerário (a prazo) cuja promessa de pagamento restou
incondicional, desatrelada a qualquer condição, sem ressalvas. Portanto, aos Réus
caberia entregar os imóveis (de imediato) e honrar a dívida (a prazo) prometida,
nada mais. Aos Autores, em contra partida coube, de imediato entregarem e
transferirem a sua participação total que detinham na sociedade co-Ré KHER e
abrirem mão a titulo oneroso de sua participação no Inventário. Assim
prometeram e o assim cumpriram os Autores.

42- Os Réus entregaram os imóveis, mas o pagamento da dívida foi
interrompido imotivadamente e jamais retomado, tendo sido solvidas apenas 09
(nove) parcelas das 48 (quarenta e oito) prometidas no Titulo Executivo Judicial.
Os Autores passaram a perceber que tinham mais uma vez sido enganados, que
os Réus só buscaram escapar a uma devassa em suas vidas pessoais e
patrimoniais geradas pelas ordens de apuração de haveres e de sonegações por
fraudes determinadas judicialmente, efetuando a Transação.

R. COIR.MII.e! Call... !t. S-, V. Nova Coaeelçlo. 810 h.lo, SP, Tela. (11) 30463137

......u: ,,","''@te.. o,.,.br

CÓPIA EXTRAIDA NO
TRIBUNAL DE JUSTiÇA DE SÃO PAULO

....
o

...
...
o

"-

<F.gnaloSa Advogados

43- Não se podia prever (até por força do principio do
conciliatório), nem inferir que as verdadeiras intenções dos Réus mais uma vez
estavam mascaradas, que buscavam ganhar tempo, o tempo necessário para que
pudessem operacionalizar uma ciranda de atos simulados visando não só o não
pagamento da divida, frustrando o seu recebimento para sempre, e promover o
esvaziamento do patrimônio da co-ré KHER - emitente dos titulos que
garantiam a dívida que remanesceu em aberto com os Autores (39 prestações a

partit de 30/11/05).

44- Optaram, portanto. por emPreender yárias transferências
claramente simuladas. tendo como conseqüência imediata e simultânea o
esvaziamento do patrimônio dos Wjsms co-Reús Maria e Reinaldo (doc.
23.). Atrelavam-Be ainda as transferências claramente ao esvaziamento dos

bens no Inventário do "Comendacior Avedis" no qual 26% (nnte e seis por
cento) das quotas da co-ré KHER permaneciam e permanecem
inventariandas

QAMAIS

FOI

PEPIDO

UM

ALVARÁ

OU

COMUNICADAS OUAISQUER OPERAÇÕES AQ JUiZQ PAQUEI.R
FEITQ QU AQ REPRESENTANTE PQ MINISTÉRIQ PÚBLICO
QUE TEM INTERESSE NA CAUSA). ÓBVIA E EVIDENTE FRAUPE

Á LEGÍTIMA

45- Se tivessem cumprido fielmente aquilo que prometeram formal
e incondicionalmente fazer, que foi assinado e apresentando em juizo, que foi
homologado e, que transitou em julgado (Instrumento Particular de Transação -

fi/:
24
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doc. 09), não se estaria mais uma vez diante de tamanha dissensão instalada,
forma incontrolável, de proporções incalculáveis, de prejuízos materiais e morais
sem fim para os Autores.

46- Infere-se, que o ranço dos Réus está acima de tudo, que seu
ódio é destrutivo, que jamais se firmarão, são compulsivos, macabros (um
verdadeiro autoflagelo. Custe o que custar, mesmo se todos perderem tudo, o
único objetivo é destruir os Autores).

47- Os Autores cederam na forma onerosa judicialmente a co-Ré
Maria a sua participação no Inventário (indiretamente sua participação na
sociedade KHER), transferiram totalmente suas quotas na Dissolução de
Sociedade (participação direta), e em contra-partida só receberam parcialmente
aquilo que lhes foi prometido. Os Réus não só não honraram seus compromissos
assumidos no referido título executivo judicial (deixando de pagar as 39 Notas
Promissórias), como passaram (reprise-se) a praticar várias operações e atos
fraudulentos com o único intuito de esvaziar o patrimônio da empresa co-Ré
KHER e de seus sócios (que foram avalistas dos títulos), que ficaram
responsáveis pelo cumprimento das obrigações assumidas.

48- Com o advento do Instrumento Particular de Transação (doc.
09) imaginou-se que todas as questões estariam dirimidas, que cada uma das
partes tomaria seu caminho e que tudo se encaminharia a uma pacificação. Ledo
engano,

pois não

tardou

muito

para

que

os

lobos

vestidos

de

cordeiros mostrassem seu pêlo.
r
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IV - DOS EFEITOS DO TíTULO EXECUTIVO llIDICIAL NO
INVENTÁRIO DE AVEDlS

49- Os efeitos jurídicos do referido Instrumento Particular de
Transação (título executivo judicial) no Inventário do "Comendador" Avedis
culminaram

na

transferência

(por

CESSÃO

ONEROSA)

Autores unicamente a co-Ré Maria da totalidade de seu quinhão

dos
na

herança (2,17% do total e proporcional a 8,33%, exclusivamente do quinhão
inventariado) (vide quadro 3 acima) (fls. 21).

50-

Lo~

em seguida. os herdeiros Reinaldo em 28/07105

(doe, 11) e Ana Elisabeth em 01108/05 (doe, 12) renunciaram ambos seus

direitos na forma pública - a titulo não oneroso (gratuito) -, a favor do
monte aos seus quinhões hereditários, tendo sido noticiado todos aqueles
atos em 02/08/05 pelos próprios Réus (doca, 11 e 12) ao Juizo da 4-, Vara
da Farnflia e Sucessões do Foro Central da Comarca da Capital nos autos
do Inyentário,

51- Na oportunida4c deaentcndlllD=lC U rgI\ctI que levaram

os herdeiros Rcjnaldo e Ana EUlabetb a

renundarem

as

SUBa

particjpas;õe8 no Inyent4rio. As relpostU ficariam datas aljplDs meses
depoil

diante

doi

8UCCI!siyps

fraudulentos

atos

promoyjdu

lubseqiientemente aqpclu renúnclU. Renunciavam !lO!! quinhões, para
poderem simular (doc, 22),
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52- Por sua vez, coube a Juiza da 4". Vara (fls. 237112372 do
Inventário - doc. 13) homologar as referidas renúncias em 06/07/06. No entanto.
os Réus olvidaram-se de que as renÚncias (que foram feitas com fulero no
artigo 1808 do Código Clyil que invoca à apllcaclo do artigo 1810 cumulado
com o parágrafo Único do artigo 845 também do Código CiviJ), de seus
quinhões na forma nlo onerosa (gratuita) de Reinaldo e Ana Elisabeth por
conseqüêneia legal acresceriam ao qulnhlo de Ricardo. Desta forma. voltou
Ricardo no Inventário a gozar da concllclo de Único herdeiro necessário e
titular de 33.33% (trinta e três inteiros e trinta e três décimos por cento) da
heranca deixada por seu pai (vide doc. 13A). o que também foi sobrestado.
51 COM 9 ADVENTO nAS IENÍlNCIM NO INYlNTÁRlQ ptlli TRAMITA UI

Á

.ryn PROCESSO rN!!!O.0U11flH
, ARTlCIP AÇÔU

.1) Em Bll7l1IlNSTR.UMENTO PÚBLICO DE QEN'(INCIA GRATUl·
TA ( __ 11)" R.laddca CIt_bt KIlerlaIWl.... __ dfftIIet .......u

blrlos .... Elp6lh de A'.....

!lU:Ia

21.,61% tA) IU%. .......ato +
6.5% 1IIHÇ1o'" 1.17% Rlelroo)

.1) Em !UlUlHINSTIlUMENTO pÚBLICO DE RlNÍINCIA GRATUITA (cloc.. lI)'" A.. EIuINda ...a _rido (.uc-kJ C ...... ltUrlallh
dto .... dlloeftol ber..tkirlol_ Esp6llll_ Av...u.

M ..... 1Mio (A) (16'9\ ... )4", Rk1IJ'IIo)
RaIa.ldo 14'"' (D)

.3) R!'!Ípd, ,

.lnIf_

BIE!r:!2 4..w~

(BI,") 11."'0(........)
(l.n·~C.l··)

®de P_I?!!! .. mc. ...... CIIo _ _ to.rIIlkD •

.. .... npooa por

as 6OI.tOO.IO . . 311OlJ011le _

(CLíwlaillaolla do doc. 9) handttíirlol 00 ....... di Av..u.

Tot.l- A + 8 + C'" 100%

To,.I_ A+B .. 16%

("') Por força 11•• I'ftIÚlldat ....'IIIt•• de .u. EUuhet.. , .... rtd ll • Rel ••ldo, "Iurllm IUI" ' .....Ip.("- I .. I.,".utirio • fazer plm do q"llIlIlo I
."rt8"".btUdo" Rkll'do monDa I qlll....1h 1I.llnd"lro.

v

DAS FRAUDES
ADMINISTIW;ÃO
DOS
DISSENSÕES.

COMETIDAS PELOS RÉUS
CONDOMíNIOS.RAZÃO

NA

DAS

53- Previu o Instrumento de Transação em sua cláusula 17'.:

)(;,
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54- Que "... Para evitar quaisquer pendências ou disputas na gestão do

Condomínio, que se compõe de imóveis de terceiros e na sua maioria de propriedades das partes
transigentes, elegem elas, pelo pra'<fl de cinco anos, como seus representantes perante o
Condomínio, os seus respeaivos advogados. ... ".

55- Conquanto a Transação tenha sido consagrada dentro dos
princípios da segurança e da previsibilidade (vontade real desejada), destinandose verdadeiramente a provocar a expectativa de que se desenrolaria a partir do
acordo celebrado uma co-gestão dos condôminos, eleição de uma forma
colegiada de deliberação, onde KHER já era síndica, esta forma jamais se
instalou. jamais existiu. Os Réus aquartelaram-se na gestão dos condomínios e
de lá jamais quiseram sair ou prestar contas. Estranharam-se também as razões
que posteriormente viriam por vias judiciais a ser esclarecidas.

56- Esclarece-se qye a previsão da cláusula tentou evitar que.

mesmo tendo remanescido os sócios da KHER (Maria e Reinaldo) como
proprietários de

um

número de imóveis que representava perto de 70%

{lIetenta por cento) do número total das ptQpriedades e os Autores com

aproximadamente 26% (yinte e seis por cento). as propostas dos Autores
(mesmo qye com propor,ões mjnoritárias) deixassem de ser discutidas e
aprovadas, em qyaisqyer assembléias; ou seja estariam não se submetidos
unicamente

ao'

des!gnios

dos

representantes

(çondominplmente majoritária). qye faria valer (como sempre
suas propostas e

aptoya~e8

KliER

da
fe~

sempre

perpetuando-se a frente da sindicância que

já vinha praticando nos últimos 30

anoS

desde a iostala,ão dos

condomínios. de forma ruinosa.

~I
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57- Os Autores, buscaram proteger-se dos infortúnios e
desventuras que poderiam advir daquela gestão ruinosa da sindica KHER, e de
seus representantes, administradores e delegados, que estavam à frente da
administração dos condomínios à época; Antonio Gustavo Kherlakian,
Alexandre Antonio Kherlakian, e Eduardo Sampaio Teixeira (vide doc. 18),
useiros e viseiros na arte de usurpar o patrimônio alheio.

58- Passados poucos meses do advento do Termo de Transação, os
Autores, na qualidade de condôminos, passaram a solicitar prestações de contas
mensais, documentos do periodo prescricional condomínial (artigo 22, letra "g" ,
da Lei 4.591/64), os orçamentos, extratos bancários, contratos, fluxo de caixa e
documentos de arrecadação mensal de receitas, porém tudo lhes foi negado,
deparando-se com dificuldades e enfrentamentos de toda sorte, até que a sindica
convocou uma Assembléia Extraordinária para data de 26/07/05 com a pauta de
aprovarem-se as contas dos exercicios de 2003, 2004 e ainda dos primeiros meses
do ano de 2005 (por coincidência aprovar as contas até a data da transação).

59- A sindica a época (KHER) era representada por Eduardo
Sampaio Teixeira, Antonio Gustavo Kherlakian e Alexandre Antonio Kherlakian
(filhos de Ana Elisabeth, sobrinhos de Reinaldo e netos de Maria - sócios da
KHER). As evidências de fraudes na administração do condomínio eram latentes
e portanto, claros os motivos para esconderem a escrituração.

60- Instalada a assembléia de 26/07/05, sem fl'lUl(lllear a
qportunidacie da revisão das conta!! ou prestá-las a quem quer que fosse.
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pretendeu a slndica KHER aprovar as contas de Qllase 03 (três)

anoS

anteriores num mesmo momento. Os Autores insurgiram-se, propondo que
fossem franqueados os documentos para uma auditoria e que fosse suspensa a
assembléia, propondo ainda que fosse feita uma revisão pelos demais
condôminos durante o mês de agosto em uma sala especifica por 02 (duas)
advogadas de confiança dos Autores. Decidiram suspender a assembléia e a
posfen·o'; das

verificações, seria dada continuidade a mesma.

61- Iniciados os trabalbqe, verificou-se QUC a identidade

jurldica de fato entre a pessoa jurídica co-Ré KHER e as pessoas jurldicas
dos condomínios não existia, se confundjam, eram as mesmas. não havia
jdentidade de caixa. de gestores, nem escriturª,ão relPJlar, nem contratos
com terceiros, transparentes. Nada, absolutamente nada, seguia

08

principjos e DOanas legais.

•
62-

Transbordavam

mais

e

mais

fraudes;

temendo

ser

desmascarados, após 05 (cinco) dias de trabalhos a síndica KHER e seus
representantes no condomínio mandaram suspender os exames. Convocaram
nova assembléia de continuação; tentando a "toque de caixa", mais uma vez
aprovar as contas. Como sempre foram majoritários, prosperaram em seus
torpes objerivos e acabaram por aprovarem-nas com voto dissidente dos
Autores.

63- Inconformados, os Autores interpuseram uma competente
Ação de Anulação de Assembléia, distribuída à 11-. Vara Cível do Foro Central
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da Comarca desra Capital sob nO 05.092291-2 (doc. 18) passando também a
consignar judicialmente as coras condominiais e a cobrarem judicialmente
Presrações de Contas, visto que jamais a síndica e seus representantes se
dignaram a apresentar documentos e dar satisfações de sua gestão frente aos
condomínios, mesmo quando ínstigados. Sempre tiveram o que esconder.

64- Culmjnou a referida

com o reconhecimento. por

sente~a

~io

de AnuIll<ão de Assembléja

de 04/04/06. de todaR aR fraudes

cometidas pelos Réus diante da Rua admjnisUll<ão a frente dos
condomínios. A ll!ião foi julgada totalmente procedente. para anular
definitiyamente aquele ato abusivo. decidindo por tutela antecipada em
destaque de senten,a pelo afastamento sumário da síndica KHER e seus
representantes na admjnistt'll<ão dos condomlnios (yide doc. lI!). tendo
sido em substitul,ão nomeado um interventor de

confi~a,

para exercer a

sindicância.

65- lmagínaram os Autores que assumíndo o cargn, o interventor
dativo nomeado pelo Juiz "a quo" passaria a impor uma gestão pacificadora
previsível e uansparente. Ledo engano, os Réus mais uma vez demonsttaram
todo seu ímpeto, suas garras e a força de seu poder econômico.

66- Em 11/04/06 assumiu o interventor judicial (síndico) dativo e
para surpresa de toda a coletividade, passou a defender o não afastamento da
síndica KHER, dos admínistradores Eduardo, Gusravo e Alexandre. Por
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conseqüência, não alterou as rotinas, não rescindiu conttatos, não prestou contas,
não assumiu conttole das contas bancárias, do caixa e nem dos recebimentos.
Deu continuidade ao mesmo Mtado de coisas qye viKia. e para o qual fora
nomeado exatamente para afastar.

67- A vista daquela situação consttangedora, os Autores, mais uma
vez acreditando na soberania da Justiça e na defesa de seus direitos deflagaram
uma odisséia de ações com conseqüentes incidentes processuais e inúmeros
recursos, qye resultaram na nomea,ão pelo próprio Juizo., de um auditor
judicial para revisar os trabalhos do interventor judicial.

68- Após intensos ttabalhos e incursões desenvolvidas pelo auditor
judicial, o mesmo exarou um laudo pericial parcial de auditoria que exteriorizado
na forma pública (doc. 24), ratificou não só todas as fraudes qye levaram ao
afastamento judicial da &indica KHER e seus representantes pelo Juízo
daqyela vara, mas também ratificou todas as denúncias relativas ao
periodo da falsa intervellj;ão. A verdade real veio à tona com o
reconhecimento do cordão umbilical que unia interventor judicial, a co-Ré
KHER e seus representantes. O Juiz mais uma vez foi obrigado a intervir para
nomear uma nova interventora (que assumiu em 24/04/07). Como primeira
providência, a nova interventora está tentando afastar a quadrilha que se formou
em tomo dos condominios. Em suas incursões iniciais, já confirmou fraudes de
toda ordem que esbarram as raias de diversas tipologias criminais (doc. 24).

69- Para os Réus a simples iniciativa dos Autores de interposição
da Ação de Anulação de Assembléia, serviu para que entendessem iniciar uma
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nova fase de retaliações. Passaram com esta escusa, a deixar de pagar a

dívid~:\

representada pelas 39 cártulas que estavam na época em aberto, e que
remanescem até hoje insolvidas.

VI) DO INADIMPLEMENTO DOS RÉUS AO TíTULO EXECUTIVO
- DA OFENSA A SUA cLÁUSULA 4<\. - DAS EXECUÇÕES

70- Salta aos olhos a intenção dos Réus em ter firmado negócio

juridíco aparente com os Autores com o firme propósito de enganar, fugir ao
imperativo da Lei objetivando unicamente causar prejuízos aos Autores.

71- Pela cláusula 4'. do Titulo Executivo (doc. 09) ficaram os Réus

de:

72- "... Pagará ainda a KHER para RICARDO o valor de RI
2.000.000,00 (dois milhões de reais) para a liquidação de todos os seus eventuais direitos de

participação na sociedade, através de 48 (quarenta e o.to) prestações mensais e sucessivas de RI
41.667,00 (quarenta e um mi4 seiscentos e sessenta e sete reais), corrigidas mensalmente Pelos

índices IGP-M da Fundação Getúlio Va'Eas, e 1% de juros ao mês, que incidirá sobre o saldo
devedor, vencendo-se a primeira 30 (trinta) dias após a assinatura do presente, e que estão
"Presentados por 48 notas promissórias, emitidas pela KHER, com avais de MARIA e,

REINALDO, que serão resgatadas através de transfo"ncias bancárias (IED) ifetuados a
favor dos patronos de RICARDO, Pignalosa Advogados, Banco Bradesco, agência 2904, cl c
n' 52222-8, mensalmente, valendo os respectivos comprovantes de depósitos, como quitação das
parcelas pagas. As diferenças mensais relativas a atualização monetária ejuros serão solvidas
contra-recibo.

o"

"
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73 - PARAGRAFO PRlMEIRQ: O não pagamento das parcelas

ajustadas, nas épocas, acamtará a comção monetária pela taxa S elic, juros mensais, ou fração,
de 1% (um por "nto) e multa indenizatória de 10% (dezpor cento)_ Vencendo-se duas

parcelss niio PRgBs considem-se-io yencJdss (ods, ss psrcelss ainds em
sbertq, dando enado li sua imed1sts cobrança. (grifos nossos)_

74- PARAGRAFO ,fEGllNDQ.- As notas promissórias referidas no

parágrafo antmor poderão a livre arbltrio de Ricardo serem negociadas com terceiros, sem
anuência dos devedores_

75- PARAGRAFO TERCEIRO: Fica caucionada a loja n' 209, na
sobreloja, para garantia do integral pagamento das parcelas previstas na cláusula, mantendo-se
assim o seu bloqueio perante o registro de Imóveis, que somente será liberado após o integral
,'Umprimento do valor aqui ajustado____ "

76- No caso de descumprimento das obrigações assumidas ficou
detenninada a aplicação da seguinte cláusula penal prevista na cláusula 23'_ do
mesmo título executivo:

77- " ___

Q

6USUI..cl VlGÉ.fWA TERCEIRA

___ Caso uma das

partes não venha a cumprir com os obrigações estabelecidas nestes instrumento, sujeitar-se-á a
uma multa diária, após notificada, de Rl5_000,00 (cinco mil reais)_ " __ _
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78- Até quando os Autores não deflagraram as discussões judiciais
com os Réus relativas as pendências e fraudes condominiais referidas no item
acima, as obrigações relativas ao pagamento das Notas Promissórias vinham
sendo cumpridas por eles, por incrível coincidência após a citação dos Réus para
contestarem a referida Ação de Anulação

de Assembléia,

os

Réus

inadvertidamente passaram a não honrar mais com os pagamentos daqueles
títulos, não voltando mais a fazê-lo.

79- Aos Autores, coube unicamente servir-se da única via própria
na defesa de seus interesses, a via da Lei. Os Réus foram devidamente
notificados (doc. 14).

Após o prazo foram apresentados todos os títulos a

protesto, já que vencidos, e que após o segundo titulo inadimplido,
automaticamente todas as prestações vincendas venceram-se (conforme cláusula

4", parágrafo primeiro da Transação). Os Réus em 08/12/05 adentraram com a

,

primeira ação cautelar (distribuída à 25'. Vara Cível) visando elidir o protesto do
titulo (doc. 15) e deflagraram outras ações Cautelares de Sustações de Protesto e
conseqüentes ações principais Declaratórias de Nulidade, baseadas em: A) lllI
a1ega~ão

infantil de não existência de

titulo executivo judicial; e B) na falsa

alegação que estariam os pagamentos dos referidos títulos condicionados a
cláusulas suspensivas e condicionais e qye os Autores teriam descumprido-as,
puras ficções jurídicas!

80- Não prosperatam suas aventuras jurídicas, por terem faltado
como usualmente o fazem, com a verdade para tentar atingir seus intentos.

""..... -
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ora Réus (lá Autores) foram todas julgadas improcedentes, tendo a Juíza
articulado em sua decisão datada de 06/07/06, como se reproduz:

" ... o réu apenas obrigou-se a dar fim a todas as pendências existentes entre as partes
na época da celebração do contrato. Não havendo, portanto, descumprimento por parte
do réu de nenhuma das obngações que assumiu no instrumento de

transação,

plenamente válidas e exiglveis as parcelas previstas na cláusula quarta do mesmo
instrumento. Quanto ao valor da nota promissória n. 9/48, conforme bem demonstrou o
nu no cdlculo que apresentou na contestação, o valor de R$77.301,40 esM correto,pois
devidas a multa indenizatória de 10% e a multa diária de R$5.000,00, não inseridas
pela autora KHER no seu cdlculo. O não pagamento da parcela na data aprazada
acarretou automaticamente a incidência das multas, que eram de conhecimento da
autora. (. ..) Por outro lado, é certo que não trouxe a autora prova de que estd em dia
com o pagamento das prestações. Muito pelo contrário, está sendo cobrada pelo
vencimento da parcela n. 9/48 e não pagou ainda a parcela n.1 0/48. O não
pagamento destas duas parcelas jd vencidas acarretou, automaticamente, o vencimento
antecipado das parcelas restantes, conforme expressamente previsto no contrato, não
sendo necessário prévia notificação da autora. (. ..) Os autores, na verdade, pretendem a
completa desconstituil-ão do acordo, mas não encontram fundamento jurldico para tanto.

O acordo é válido e irretratável Os únicos inadimplentes são os autores, que não
pagaram as parcelas n. 9 e lOna data respectiva do vencimento e ainda deram em
pagamento a terceiro imóvel que foi dado como garantia ao cumprimento do acordo. "

81- Aos Autores restou mais uma vez, buscar guarida no Judiciário
deflagrando execuções judiciais de todos os títulos de crédito em aberto (das
Notas Promissórias 09/48 a 48/48), tendo sido distribuídas da seguinte forma:
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VI - a) AÇÃO DE EXECUCÃO DA NOTA PROMISSÓRIA DE N'
09/48. DISTRIBUíDA PARA A 9". VARA CÍYEL EM 23/08/06
TOMANDO O N° 000.06.193919-5 (VIDE DOC. 16) OUE ATÉ 13/12/06
ALCANÇAVA O VALOR DE as 2.034.126.23 (doIs milhões. trinta e
quatro mil. cento e vinte e sejs reajs e vinte e três centavos); e

AcA<> DE EXECUÇÃO DAS NOTAS PROMISSÓRIAS DE N° 8
10/48 a 48/48, DISTRIBUíDA PERANTE A 26". VARA ÇfyEI, EM
09/06/06 TOMANDO O N' 000.02.208289-1 (VIDE DOC. 17) PRJ.Q
VALOR DE as 68.8.;1.410,07 (ae8senta e ojto milhões, oitocentos e

VI- b)

cinqüenta e ym mil, quatrocentos e dez reajs e sete centavos).

82- Com sede em embargos as execuções, os co-Réus KHER,
Reinaldo e Maria cinicamente continuaram a alegar a não existência de título
executivo judicial e falsamente jnsistir na inaplicabilidade de suas cláusulas.
inclusive a de multa diária de R$ 5,000,00, alegando (como sempre) ofensa a
condições suspensivas abstratas (que jamais existiram) mentiras e mais mentiras
(vide doe, 22), As alegações dos Réus cairam por terra pelas suas próprias e
recheadas linhas de contradições lançadas em Suas próprias pe~ões, divorciadas
entre si. Risível, pois ao mesmo tempo que alegam inexistência do Título
Executivo Judicial e de aplicação de suas cláusulas, quando lhe servem declaram
em outros documentos que:

A) Com sede em petição de Recurso Especial nos autos nO 496,605-4/00-00 de

31/05/07 fls, 365 onde declaram: no item I -

1;'

02 (doe, 22)

'I;

"O refenilo

Instrumento Particular de Transação foi homologado judicialmente, tendo esta decisão
transitado em julgado (fls. 209), 1;''';

/"
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B) Com sede em petição de Agravo de Instrumento de n° 499.622-4 de
14/03/07 fls. 06 onde declaram a partir do item 11 (doc. 22): " ... 11 - A refen"da

Transação foi devidamente homologada pelo Ilustre Magistrado da 26a• Vara Cível do Foro
Central desta Capital, nos autos (2002.208289) do processo decorrente da demanda de
dissolução de sociedade em que as partes litigavam (doc. 23). 12 - A r. decisão que homologou
a refenâa Transarão transitou emjulgado em 01/08/2003, como se comprova pela certidão
anexa (doc. 24) .....

C) Com sede em alteração contratual registrada na JUCESP sob n° 319506-06 da
co-Ré KHER onde compareceram os co-Réus - Espólio de Avedis, Maria e seu
filho Reinaldo em 26/01/06 as fls. 03 - letra "a" (doc. 25), os mesmos
declararam:

"

a) em decorrência de sentença homologatória transitada em julgado do

Instrumento Particular de Transação, firmado em 31 de março de 2005,
proferida pelo MM. Juízo da 2&. Vara Cível do Foro Central da Comarca de São
Paulo nos autos da Ação de Dissolução de Sociedade - processo n°
000.02.208289-1, na qual são partes entre outros, os sócios qualificados no
preâmbulo do presente instrumento, o sócio Ricardo Clemente Kherlakian

-

retirou-se da sociedade, recebendo em pagamento para liQJlidação integra! de
todos os seus haveres eliPecialmente das qJlOtas do Capital Social das quais era
detentor imóveis de propriedade da sociedade. e mais os valores ajustados
mencionados no referido Insrrumento de Transação, deixando, dessa forma, de
fazer parte da sociedade.
b) Assim sendo, para formalização da Transação homowgada por senten~a
judjcjal, os sócios remanescentes resolvem ..... (grifos nossos)
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D) Em Ação Ordinária, com pedido de tutela antecipada promovida pelos

Réus - KHER, Maria e seu ftlho Reinaldo perante a 25'. Vara Cível
(2005.212867-6) (doc. 22) mencionam a aplicação da multa contratual " ... "item
29 - Na Cldusula vigésima terceira do contrato está estipulado: "Caso uma das partes não

venha a cumprir com as obrigações estabelecidas neste instrumento, sujeitar-se-á a uma

multa disíris. após notificada, de RI 5.000.00 (cinco mil reais)"
83- Quanto a condições suspensivas e a multa repise-se a decisão

de lavra da MM. Juíza da 25-. Vara Cível no processo nO 583.00.2005.212867-6 de
06/07/06 - fls. 72 - (doc. 15):

" ... "Quanto ao valor da Nota Promissória nO 09/48, conforme bem demonstrou
o réu no cálculo que apresentou na contestação o valor de R$77.301,40 está
correto, pojs devidas a ml!lta indenizatória de 10% e a multa diária de Ri
5.000.00, não inseridas pela autora Kher no seu cálculo ... "

84- Às fls. 273 discorreu:

.. , "Os autores, na verdade pretendem a completa desconstituição do acordo,
mas não encontram fundamento jurídico para tanto. O acordo é válido e
irretratável ... "

85- Às fls. 274 sentenciou:

'" "Os únicos inadimplentes são os autores, que não pagaram as parcelas n. 9 e
10 na data respectiva do vencimento e ainda deram em pagamento a terceiro

imóvel que foi dado como garantia ao cumprimento do acordo ... "
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86- Quem é inadimplente? Quem inadimpliu? Quais cláusulas são
suspensivas? A tônica é sempre a mesma, tumultuar e ganhar tempo
processualmente para tirar todo o proveito desta condição, de assalto.

87- Foi sempre intrigante a forma eleita pelos Réus de meramente
protelar o cumprimento de suas obrigações, intrigava a todos quantos tomassem

.---

conhecimento formal das suas pendências judiciais, e quanto as suas estratégias
eleitas consideradas patrimonialmente suicidas. Um dia (mesmo que distante),
seriam obrigados a cumprir com suas obrigações.

88- Não demorou muito para que os Autores tomassem
conhecimento dos inescrupulosos atos que vinham sendo planejados e
promovidos nos bastidores pelos Réus. Planejavam esvaziar o patrimônio da coRé KHER e de seus representantes para que no futuro, processadas e transitadas
em julgado as execuções em epígrafe, remanescesse para responder a uma

4lJ)

liquidação, um patrimônio de infimo valor, ou melhor, nenhum e que
obviamente não pudesse mais responderia aos valores efetivos das condenações
a que fatalmente estariam submetidos. Desde o inicio buscaram, elidir pelos atos
praticados o pagamento dos titulos, elidir o cumprimento das execuções, enfim,
frustrar definitivamente o cumprimento das obrigações que prometeram no
titulo judicial.

Pura má-fé.

yII - DO INESCRUPULOSO ATO NULO - INSTITUIÇÃO DO
CONDOMíNIO DENOMINADO "CONDOMíNIO CONJUNTO
ILHA".
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89 - Os Autores não estranharam o fato dos co-Réus KHER e
Maria terem deixado de honrar os pagamentos a que se obrigaram na transação,
mas estranharam sim a forma que estavam utilizando para tentar escusar-se,
esquivar-se até então de suas obrigações.

90 - Esta inocorrência ficaria clara em seguida, quando após um
pedido incidental feito pelo Autor, junto ao 4°. Registro de Imóveis desta Capital
de todas certidões das matrículas dos imóveis do acervo patrimonial da co-Ré
KHER, verificou-se que haviam sido produzidos atos jurídicos que foram
registrados, transferindo as propriedades.

91 - Resultou inclusive daquela investida, que a sala 209 do Edifício
Serop Kherlakian matrícula nO 134.807 havia sido transferida pelos Réus (na sua
ânsia avassaladora e incontida de enganar de burlar, de lesar), olvidando-se que
aquele imóvel havia sido prometido em caução, em garantia, que ficaria
indisponivel. ERA AQUELE O úNICO IMÓVEL QUE GARANTIA O
VALOR DO PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRAíDA PELOS

RÉus

PARA COM OS AUTORES NO IMPORTE DE R$ 2.000.000,00 (DOIS
MILHÕES DE REAIS) NO TíTULO EXECUTIVO JUDICIAL (vide
doc. 09 - cláusula 4-., parágrafo 30.)

92- O imóvel simplesmente fora, de forma absolutamente ilegal
transferido por dru;ão em pagamento à co-Ré Ana Elizabeth e seu marido
Antonio. Levado o fato ao conhecimento do Juizo da 26". Vara Cível o mesmo

._1:
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imediatamente determinou o cancelamento dos efeitos da Dação por oe,nealoa.OCl,J
e o bloqueio da matricula daquele imóvel e posteriormente, também o
cancelamento do registro imobiliário e a alteração da matricula que teve que
retroagir ao estado anterior (doc. 20) tendo sido bloqueada judicialmente.

93- A título de comprovação do fato acima narrado segue abaixo o
teor da decisão produzida.

"Proe. n' 02.208289-1- 26- Vara Clvel- Oficie-se ao 4'. Cartório para bloqueio da
matrít-ula, vedadas noPOS transações com o imóvel.

A parte t'Ontrária para justijit'Or a

deslealdade devida a erro material da esmvania. Após, conclusos para outra delibe.
02.2.06"

''Mandado de Registro - O DR CESAR SANTOS PEIXOTO, JuiZ de
Direito da Vigésima Sexta Vara Cível da Comarca da Capital do Estado de São
Paulo, na forma da lei, etc ... MANDA, AO SENHOR OFICIAL DO 4'.
CARTÓRIO DE IMOVEIS DA CAPITAL-SP ... AUTOS DO
ARROLAMENTO DE BENS - PROC. N' 000.02.207548-8, ... ,
REQUERIDO POR RICARDO CLEMENTE KHERLAKIAN, ... ,
CONIRA KHER EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAçAO
LTDA, ... RUA BAMo DE DUPRAT, 315, ... , MARIA GEBENLIAN
KHERLAKIAN, ... , REINALDO CLEMENTE KHERLAKIAN, ... E
ESPÓUO

DE

AVEDIS

REPRESENTADO

POR

SUA

CLEMENTE

KHERLAKIAN,

INVENTARIANTE

MARIA

GEBENUAN KHERLAKIAN, '" PROCEDA AO REGIS1RO DA
DEQSAO PROFERIDA EM 22 DE FEVEREIRO DE 2006, QUE
DE'lERMINOU O BWQUEIO DA MATRiCULA 134.807, FICANDO
VEDADA. NOVAS IRANSAÇOEf COM IMÓVEl. .fALA 209
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EDIFlaos SEROP KIJERlAKlAN ... "

"TERMO DE AUDIl1NCIA - Autor: RICARDO GEMENTE
KHERLAKlAN

Ri:

ADMINISTRAçAO,

MARIA

KHER

EMPREENDIMENTOS

GEBENLIAN

E

KHERLAKlAN,

REINAWO GEMENTE KHERLAKlAN E ESPóUO DE AVEDIS
GEMENTE KHERLAKlAN - Aos 4 dias do mês de abril de 2006, às 13:15
horas, ... , Dr. CÉSAR SANTOS PEIXOTO, ... , determino, dentro do poder geral
de cautela e em homenagem a efltividade da tutela, para a sanção do erro o
cancelamento do 1IJgistro da dação em pagamento objeto do 1IJgistro à margem da
matricula n. 134.087, 1IJtornando as parles ao estado anterior, providenciando ainda a
expedição de mandado comtamente nos termos do acordo formulado em que o bem
figurou como garantia de seu cumprimento. ... "

94- Ficou caracterizado judiciahnente a falta de caráter dos Réus.
Ficou demonsrrado que são capazes de tudo.

95

É importante salientar-se que os co-Réus praticaram iguahnente

outros atos (does. 23) através de lavraturas sjmu\adas de escrituras de Dações em
Pagamento, de Conferências de Bens e de Doações, sendo que em algumas

noticiaram a existência do

Inventário dos bens deixados \leia \lassagem de Avedis

qemente Kherlakian e em outras não. ficando evidente mais uma vez

ª prática de

atos fraudulentos e simulados por \larte destes.
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96- Restou nítido que o úníco objetivo dos Réus foi o de simular
através do ato operações de transferências ilícitas de imóveis, foi o de frustrar a
dívida contraída - produziu-se aquele ato como intento puro de lesar.

97 - Ainda, a cautela legal minima requerida dos agentes notariais
não foi observada no ato consumado. Nada, absolutamente nada foi dentro da

!cio O serventuário fez vistas grossas, extrapolou sua competência, favoreceu o
interesse escuso de terceiros, mas sabia exatamente onde estava se envolvendo e
o que estava fazendo, sabia que os efeitos daqueles atos serviriam de trampolim
para fraudes dos Réus.

98- Os Réus praticaram atos com vício de vontade, afrontando
todas as regras de condutas admitidas pelas regras de caráter moral contidas na
Constituição Federal e confirmadas pelo Códígo Civil de 2002. Não há
presunção. Houve fraude provada com a única intenção de esvazjarem os

patrimônios da

KHER. (devedora princjpal) e os aya!jatas (Maria e

Reinalda). para não haver "OUANTUM EXEQUATUR". Tomaram-se
todos insolventes como se verá a seguir.

99 - E por aí não pararam!

100- Após analisar-se a matricula n° 23.494, do 5°. Cartório de
Registro de Imóveis da Capital, referente aos imóveis localizados à Rua Carlos de
Souza Nazareth, 367, 375, 383 e 395, esquina com a Rua Barão de Duprat, n°
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452 (doc. 03), verifica-se o registro n° 22/23.494 onde a co-Ré KHER através d
Instrumento Particular de Instituição e Especificação de Condonúnio (doc. 19),
datado de 12/10/06, instituiu o denominado "Condonúnio Conjunto Ilha"
relativo aos armazéns nOs 346; 452; 373; 379; 387; 395; 596; 602; 612; 448; 367;
375; 383; 391; 592; 600 e 606:

" ... R. 22/23.494 instituição e especificação de condomínio - Em 01 de
feverdro de 2007 - Prot. 199.020 (19/01/07) - TiTuLO: Instituição e
especificação de condomlnio - FORMA DO TiTuLo: Instrumento
particular datado de 12 de outubro de 2006. PROPRIETAluA E

INSTITUIDORA: KHER EMPREEENDIMENTOS E
ADMINISTRAÇÃO

LTDA.,

(. ..)

OBJETO

DA

INSTITUIÇÃO: O prédio com 01 (um) pavimento e mezanino, com 17
(dezessete) unidades autônomas (arma'(fns comerciais), localizado na rua
Carlos de Souza Na'{!Jreth, n'.s 367, 373,375, 379,387, 391, 383 e 395;
na rua Barão de Duprat, n'.s 436, 448 e 452,. e avenida Senador Queiro'V
n~s

592,596,600,602,606 e 612, no 5'. Subdistrito - Santa Efigéncia,

denominado "CONDOMiNIO CONJUNTO ILHA", destinado a
fim exclusivamente comercial, com a a ·rea construida de 607,18m2,
devidamente averbado sob n~ lO, nesta matrlcu/a.(. ..)"

101- Não é preciso muita astúcia para se auferir com clareza que o
ato jurídico praticado pelos Réus, não passou de simulação maliciosa intencional
e fraudulenta com a instituição de um condonúnio sob imóveis que não mais lhes
pertenciam.

R. Co• .MIa_el Cal'.t, S9. S-. V. Nova Coacelçlo. 810 r ••lo, SP, Tel.. (11) 30463737

.....u: """ro. ...p..,.,.6t

11 " . , ,,",,,,,"1 ' "I ! ' I

CÓPIA EXTRAlDA NO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA Df. SÃO? AULO

"

I I'"

~.

"

....
o
o

N

"N

"-

'"

<p.gnalOsa Advogados

102- O ato que instituiu o condomínio denominado "Condomínio
Conjunto Ilha" encontra-se viciado visto que foi praticado contrário a forma
prescrita na legislação tratando-se de um ato simulado e ilícito:

a) a constituição do condomínio é ato constitutivo e nela erigir-se-ão as
unidades que comportam tal edificação. De acordo com o art. 108 do
Código Civil, se a lei diz que determinado negócio jurídico se efetiva por
escritura pública, por essa forma deverá ser realizado, sob pena de
invalidade;
b) o condomínio foi instituldo sem a anuência de todos os proprietários
das unidades, isto é, sem a anuência dos Autores;
c) cuida-se de ato simulado e ilícito passível de anulação (art. 166, incisos
Il, Ill, IV, V, VI, art. 167, parágrafo 1°., incisos Il e Ill, ambos do Código

Civil);
d) muito menos existe área comum em tal conjunto de lojas (doc. 26 Laudo do Engo. Roberto Rolfsen). Prova máxima de que há iminente
fraude é que não existe área em comum:

103- As questões acima levantadas serão amplamente discutidas,
demonstradas e comprovadas no transcorrer da presente manifestação,
notadamente no item "IX - O Direito".
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104- Nota-se que o enredo reprise-se é um só, tentam a co-Ré
KHER e seus representantes unicamente dissipar seu patrimôniol A arrogância e
o despudor ligados a uma completa sensação de impunidade dos Réus os
fizeram ir sempre adiante.

105- Os Réus tem a visão estereotipada e a sensação de sua
impunidade, de que jamais serão incomodados pela Justiça, que seus desmandos,
jamais serão corrigidos, festejam e esbanjam solenes os resultados temporários
obtidos com as práticas repetidas de atos ilegais, forjados, indecentes, consumados
até

então em

suas essências, em

seus

propósitos.

Falta-lhes

nitidamente

compostura, pudor, pejo, falta-lhes vergonha. Ao contrário, os Autores sempre
confiaram e buscaram no Judiciário a solução de todos os seus problemas, é o que
mais uma vez se aponta nesta oponunidade.

VIII - DO "PERfIL WMBROSIANQ" DOS RÉus

106- Os Réus não se preocupam em serem condenados, quantas
vezes for pelo Judiciário. Simplesmente ignoraram, não se sentem castigados.
Abaixo relaciona-se uma série de decisões que vergonhosamente os Réus, em um
prazo de dois anos, tiveram lançadas contra si:

Remoção como Inventariante (Ré Maria) por fraudes;
Destituição do cargo de síndica (KHER) por fraudes;
Laudo pericial de auditor judicial confirmando fraudes;
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Bloqueio judicial e cancelamento de Dação e anulação de registro de
matrícula da sala 209 revogando FRAUDE;
-

Sentença prolatada pela MM. Juíza da 25', Vara Cível reconhecendo
tentativa de fraude processual;

,

-

Execuções dos tltulos baseadas no Tírulo Executivo Judicial;

-

Indiciamento em Inquéritos Policiais;

-

Depoimento imposto a Reinaldo Clemente Kherlakian a CPI da Pirataria;
Condenações em prestações de contas.

IX - DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NOS AUTOS DA 18-. VARA
CÍYEL - AÇÃO PAUL1ANA N° 583.00.2007.189083-8

107- Os Autores noticiam que em outra demanda que promovem
perante o MM. Juízo da 18'. Vara Cive\ visando a anulação de outros atos simulados
e fraudulentos praticados pelos Réus foi concedido liminarmente por aquele Juízo
os seguintes pedidos (doe. 25):
... "DEFIRO a antedpação da tutela, para ofim de determinar o bloqueio das matriculas
dos sete imóveis que int.graram a escritura de dação em pagamento d. fls. 720/725, até
final decisão neste proC1lSS0. ... ,;.

... "15. Ofici.-s. à 4'. Varada Fam{lia e das SUC1lssões, dando noticia da presente ação e

da pmente decisão ......;

... "16. Para cumprimento da tutela antecipada deferida, I!ftcie-se aos cartórios de Registro
de Imóveis envolvidos. 17. Oficie-se ao 7'. Tabelião de Notas da Comarca de São Paulo,
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solicitando eventual cópia arquivada naquela Serventia do Instrumento Particular de
Transação firmado em 18 de Julho de 2005, que deu origem à escritura de dação em
pagamento de fls. 720/725. "...

x - DO DIREITO
108 -

Dispõe o artigo 1332 do Código Civil que: "Institui-se o

condomínio ediUdo por afo enm vivos ou tesfamenfo, registrado no Cartório de Registro de
Imóveis, devendo consfar daquele afo, além do disposfo em lei espedal: .....

109 - AIDda, conforme o artigo 7°. da Lei 4591/64 (Lei do
Condomínio): ... "O condom'nio por unidade autdnomas instituir-se-á por afo enfre vivos ou
por fesfamento, com inscrição obrigafória no Registro de Imóveis, dele consfando: a
individualização de cada unidade, sua identificação e discriminação, bem como a fração ideal
sobre o ferreno epartes comuns, atn·bulda a cada unidade, dispensando-se a descrição inferna da
unidade. ..

til

110-

Nota-se

que

os

referidos

artigos

não

mencionam

expressamente que para a insrituição do condomínio edilicio é necessária a
utilização de instrumento público.

111 - A opinião dominante da doutrina e jurisprudência antes do
Novo Código Civil admitia a utilização do instrumento particular para a
instituição do condomínio, uma vez que considerava que a

ins~tuição

dos

condomínios edilicios, por ausência de expressa previsão legal, como ato jurídico
declaratório, divisão passível portanto de instrumento particular.
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112 - Porém, o parágrafo 50., do artigo 1331 do Código Civil
vigente, em sua parte final discorre

'~ ..

salvo disposição contrária da escritura de

constituição do condomínio. " (nosso destaque)

113 - De fato, desde a vigência do atual Código Civil, a instituição
de condomínio através de escritura pública é obrigatória, pois, caso assim não
fosse, o legislador teria inserido a expressão 'instrumento', quando então se
poderia optar tanto pela foram pública como pela particular.

114 - A constituição do condomínio é ato constitutivo e nela erigirse-ão as unidades que comportam tal edificação. Assim, de acordo com o art. 108
do Código Civil, se a lei diz que determinado negócio juridico se efetiva por
escritura pública, por essa forma deverá ser realizado, sob pena de invalidade.

"art. 108: Não dispondo a lei em contráno, a escn"tura pública é essencial à validade
dos negócios jurldicos que visem a constituição, transferincia, modifIcação ou
renúncia de direito reais sobre imóveis de valor superior a trinta ve,!s o maior salário
mínimo vigente no Pais." (grifo nosso)

115 - Na escritura pública de instituição de condomínio há uma
alteração no direito real de propriedade, visto que ocorre a transferência de um
regime juridico para outro, ou seja, a modificação do regime comum
(propriedade exclusiva) para o regime do condomínio edilicio.
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116 -

o

artigo 108 do Novo Código Civil menciona,

expressamente, que a escritura pública é imprescindível para os atos que
modifiquem o direito real. O que ocorre na instituição do condomínio.

117 - Nesse sentido vale transcrever trechos da matéria publicada
na Biblioteca Virtual do Instituto de Registro Imobiliário do Brasil - IRIB
(biblioteca virtual Dr. Gilberto Valente da Silva) intitulada "Instituição de

Condomínio. NeceSSIdade de Instrumento Público. ': por Eduardo Sócrates Castanheira
Sarmento Filho (Titular do 10 Oficio de Justiça de Volta Redonda-R]. Ex-Juiz
de Direito do Estado do Rio de Janeiro.):

''O artigo 1332 do Novo Código Civil, assim como artigo 7' da Lei 4591/64, não
estabeleceu, de maneira expressa, se para a instituição do condomínio edilício
(tradicionalmente denominado de propriedade hori!(!Jnta~ seria necessána a utilização
de instrumento público.
A opinião dominante na doutrina e na jurisprudência admiRa a utilização do
instrumento particularpara afinalidade antes mencionada.
(. ..)

Com a edicão do NotJO Código Civil a q.ue.rtão n?io pork ser tida como pac.{fica. sendo.
ao revés. necessán'a a Ma"," do entwlimtnto anteriormente sedimentado. como se
Pretende demonstrar,
"
Propriedade exclusiva e condominisú como direito resú

A propriedade é um direito real por excelência, uma vez que é o mais extenso daqueles
enumerados no artigo 1228 do Novo Código Civil
A legislação vigente não definiu, a exemplo do que fi'(!f'Q no artigo 524 do Código de
1916, este instituto juridico, limitando-se a enumerar os poderes inerentes ao domlnio,
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quais sejam, o de usar, go:rf'r, dispor e reivindicar a coisa.
A propriedade, como regra, é um direito suo/etivo exercido com exc/usividade pelo Seu
titular, que poderá valer-se dos poderes indicados no artigo 1228 do Código Civil em
vigor.
Admite-se, todavia, que uma única coisa possa ser objeto de direito real pernncente a
várias pessoas, caracterizando, assim, o condomlnio.
Diversas teorias existem (1) para explicar essa forma especial de copropriedade, não
sendo, entretanto, oportuno apreciá-Ias nos estreitos limites deste artigo.

o mio é que o condomínio, seja ele ordinário,

seja ele edilicio ou, ainda, outra nova
forma de propriedade que venha a surgir em função das dinâmicas social e econdmica, é
um tipo de propriedade tom feição distinta do modelo tradidonal de dom/nio exc/usivo.
Apesar de se encartarem no conceito genérico de propriedade, tanto o domínio exc/usivo,
quanto o compartilhado estão s'fjeitos a um regramento jurldico peculiar.
Modificação do direito real de propriedade. Aplicação do artigo 108
do novo código civil.

Como Já obserwdq com abro/gta prqprúdade. não I a simPles existência de Uma
e4iftctJ§ão stQidente para camcteri'(flT a ,Propriedade hori~ntal (condomltÚg edjlícjo I.
sendo necessári!l uma rnanifestqfão de oontade qm submeta a,propn'edade ao ITfjme da
ui4591164. (5)
Nesse dof1lllWlfo qm contém a mrmjfesttJ§(jo de IIOtltqde rriadom do condom1njo há.
jne(JJlivocamente. uma altemsão /10 direito real de,propriedade. uma ve:;; q.ue se verifica a
tranifedncia de um ITfjmejuddico,parq outro,
rI@- inexistindo regm clara e 'lpeqfica em contrário. é de tJJi/jcar-se q rrgra gW do
arlifp t08 do Novo Códjgp Cipi/, exjgjndo-se escrjtum púb/jçrJpara que a'propriedade
saia do wJme comlllll q,roprierJade exclHsjva ou COndomltÚg voluntáriql,bqra o rrgime
do condomlnio e4i/ício.

O.

108 do Novo Códjgp Civjl estabelece:

'(411. t08 Não diJptmdo a lei em crmJrtírio. a escritura,t>úbljca é essenciql à vqlidade
dos ne.gjcios jurldicos qm pisem à consJjfuifão. JranqednAA mqditjclI$ão ou
re1llÍnciq de d1reitos reals sobre Imóveis de pa/or mperior q trinta v~s o maior
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salán'o mínimo vigente no Pais. "

Embora Wam dl/aSfam de IIIJI(J mesma moeda. constilHm! a,propriedade e",,",usiva e a
condominial institutos substancialmente djstintos. fOI/! ,tJeculiqridades inerentes aos
diferentes rrgjNm jurldkos.
Não é de se aceitar a tese de que a maniful4ião de /!()otode eue submete a propriedade
aO rrgjme do condomlnio edj/!cio { ttWWIiente declart!lórjq. ctJf/I(J fat fOI/! habjlidqde
Pedro A/!()qd. na fiNo fá co_nada. IIIJI(J ve:{ ~e elo qpem substandal mudtWa no
seu estatuto iundico .

•

Tal pontade não se limitg q declarar um/alo. 1JtQf 1'1.";/4 ª coisa ti novos Parâmetros
legais. de sorte eue indde o dUposto no arti.fp 108 do Código Civil

Invoque-se, por analogia, o conceito de sentença constitutiva do direito promsual, que é
aquela que, além de conter uma carga declaratória, inerente a toda sentença, constitui
uma nova situação jurídica.

o proprietário, ao declarar que desda submeter seu imóvel ao regime da propriedade
edilícia, inova no regime legal, mando restrições e direitos para o titular de cada
unidade autônoma, residindo ai o seu caráter constitutivo.
Como o artigo 134, lI, do Código Civil de 1916, somente exigia escritura pública nos
contratos constitutivos ou translativos de direitos reais sobre imóvel acima de cinqüenta
mil cruzeiros, era sustentável a tese de que tal norma não se aplicava á hipótese do
artigo 7' da Lei 4591 (ato constitutivo da propriedade horizontalj
É que seria posslvel argumentar, ante ao não posicionamento explicito do legislador,
que não se estava constituindo um novo direito real, mas simplesmente modificando um
outro já existente.

H* não

mais se sustenfrJ tal entendimento. É que o . 108 do No/!() Códi.gj Civil
di" e;.çpressamente. que a escritura ,pública é inJprescind1vel Para atos que
modiBq.uem o direito mil

ofato de se exteriori!pr sob a m6ll1la denomi1l4fão jurídiCa
não sigoifica que wam _ em seus conteúdos,

rliaito tk,PmJlrierlade

É ~e não mais se ,pode falar em direito de propriedade COl1!0 Hm direito de conteúdo
único. como ensina Tosi 4/ónso da Sjlva (tí;I;
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':,1 com_ão. aliás. con.wgra a tese q«e se dewl/JO/veu apeda/mente

II{/

doutrina

Italiana. sqpndo a q«ala,t>mpriIdqde não ctJIIStitNj lU!la jllSljtuicão única. maS várias
ittstjt«ifies djfeandadar. em correln;ão com os diversos tipos de bens e de titulares. de
ondt ser cabível falar não em,prqpriedade. tII!IS em propriedades ~ .. ) Pois. como alertou
P'«Üªti. há bastante tempo: no estado das concqpcões atuais e dq disc;plill{/positiva do
instiMo. não se ,pode falar de um sti tipo. tII!IS se deve fà/ar de tipos diver.ros de
.propriedade. cada um dos quais asSUme tml lIlPecto caradedstjco '; Cada q«q/ desses
tipos,bode estar m/elto. (/Ioe agra estará. a uma di.rciplina,!!tlrtiathr ?..) ';
No mesmo sentido. P$/a-se a licão de Per/jlljjeri (7):

ç.. ) Se os estatutos 1'broprietários são diversos em rekJtão aos objetos. aos nVWos, às
destina!Õ8s e mesmo aos patrimdnios e às dtrunst411CÊ4r COIlcrelq.r, nÕo existe um
fontmdo mínimo dq .ótripriedqd.: .xiltem fim, os C01lÚÚtIN mínimos de cada estaMo
proprietário tiNe é !lere/tÓrio inJjpjduqr atrapéJ de lU1Ia análise atenta ",
Ademais. se realmente o legislador admjtisse o uso do irutrwnento particular teria
estqbe/ecjdo isto d,.forma expresso t/{) arligp 13J2 do Novo Ctidijp Citil a exemplo do
ql!C fe:(, em re/afão à conve/lfão condominial noparrigrWo I' do arli;p 1334 do mesmo
diploma kfpl
Ema/te-se. ,por fim. ql!C a questão em foco também { objeto d, controvérsia l14S
ICjjslof,ões a/jen(gptas. como i'lforma Frederico Viegas em excelet* traba/ho robre o
tema, invocando a li;ão d, Anlltnes Vqre/a. a sCfJlir transcrita. Ch:1
"Embora não ,.,lista a natureza de um ado de disposição, o negtirio de t'onstituição da
propriedade hori"{!Jntalopera, no entanto, a modificação do estatuto real a que o imóvel
se encontrava lI!Jeito, extinguindo o direito de propriedade normal e constituindo, em
sua substituição, direito real novo. Deve. por jsso. entend,r-se. em obediência ao dljposto
II{/ aUnea a do arligp 89 do Códigp do Notarjqdo. qu, se trata d, um mg;fdo srUmo à
escritura ,fJÚbfica.. "

Aujm. à Pista do exposto. ctmclui-se que a 11Ii.gtrI$ão do "lime da propriedade
exclusiva ou em condomfnio ordinário,Para o rqjme do condOf!Ú1Úo edi/ícjo (propriedad,
hori'lflnta/) constitui. ineqnivocame"t,. a/t,mfão do direito real ""teriorment, existente.
sendo necessária. aSsim. a HIj/jWão da escrjtum púb/ica. na forma do arIigp 108 do
No/)O Códigj avil. (. ..)

(2) Mário Pa'{!ltli Mezzari. Condominio e Incorporação no &gistro de Imóveis.
Editora Norton. 2' edição, página 70.

R. Com.MI._el Calfl', 59. 5". V. Nova Coacete.o, 810 Paulo. sr, TelI. (11) 30463737
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(3) Pedro Elias Avvad. Condomínio em Edificações no Novo Código CiviL Editora
Renovar, /' edição, página 57.
(4) Em relação ao condominio comum existem, dentre outras, a teoria individualista e
a teoria coletivista. Quanto ao condomínio edillcio existem, entre outras, a teoria do
direito de superflcie, teoria da servidão, teoria da sociedade imobiliária, teorias da
universalidade de fato e universalidade de direito.
(5) Marco Aurélio S. V,ana. Manual do Condominio e das Incorporações
Imoblliártas, Editora Aide, 2' edição, página 3.

.-

(6) José Afonso da Silva. Direito Urbanístico Brasileiro. Editora Malheiros. 2'
edição. Página 64.
(7) Pietro Perlingieri. Perfls de Direito Civil. Tradução de Marta Cristina De Cicco,
Editor Renovar.
(8) Frederico Henrique Viegas Uma. A Instituição de Condomínio em Edifldo (uma
análise do artigo 7' da Lei 4.59//64). Revista de Direito Imobiliário. Editora
Revúta dos Tn·bunais. Páginas 72/82. Embora sustente tese contrária, na vigênda
do antigo ordenamento, o autor informa que na Itália se exige instrumento público para
a instituição do Condomínio. Iriforma também que no direito espanhol a maioria da
doutrina considera indispensável a escritura pública para tal desiderato, invocando farta
doutrina.
Cf

118 - Ainda, destaque-se trecho da matéria publicada no site
juridico ''Jus Navegandi" de titularidade da Sra. Consue/o Cristina Viali De Paoli

Deise Mara Soares (em janeiro de 2004), registradora substituta da Serventia do Registro de
Imóveis da Comarca de Capinifll-SC, pós-graduanda do Curso de Especializafão em Direito
Notarial e Registral - /'. Edifão, da BBG Sociedade de Ensino, de LJndn'na, em Conv8nio
com o Instituto de Estudos dos Escrivães, Notários e Registradores do Paraná - INOREG,
intitulado "O Condomínio edifício. Novas regras (?) '\

._1:
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... "9. CONSTITUIÇÃO DO CONDOMiNIO. 9.1. Disposições
Legais Atinentes - Arligos 1.333 e 1.334, do Código Civil 9.2. Forma - É
da essência da lei a exigftuia de escrlttmz ,tJtíb/jca. com forma de instmmentQião da
constitui{ão dos condominios. tala qftrmq;ão crmtjda nopar4.grgjo 5'.. do ar!. 1.331.
do CÓdig; Civil. que em sua parte final nos di~i ':" sallJO diiPOSirão contrária da
•
ti, conslzMc400
. . . do COtLom.o.
do Ini "s
. nau
- o _Uf.
fo
j, 'la> tena
.
escnrurae
J 4flllll
oe.ils~UQr
inserido a expwsãp )"nstrttmento: quando então Subsjstjrjo tanto a !!peão pelo
instmmento,barticufgr. como,(Je/o,bliblico. Trata-se a Ct!t!sljtui{iio de condomínio. fOmo
da prripn"a nomwdqtura se verifica. de Hm ato conJljtutjpo. donde erigir-se-ão !/,[
unIdades que comportam tal edi,fi_. Auifll, a teor do ar/. 108. do mesmo diplomq.
se a lei di~ que determjllqdo lIegptiojuddico se (/etipa ,POr escritura ,PÚblica,)or essa
deverá ser realWJido. sob,pena de írwq/idade. ':" (grifo n~1

119 - Nesse sentido a "EMENTA 900 - DO CONSEUiO
SUPERIOR DA MAGISTATRATURA - DJ 461-6/5 - CAPITAL REGIS7RO DE IMVEIS - Dúvida. Aditamento de instrumento particular de
instituição, especificação e convenção de condomínio. Extinção de condom!nio tradüional,
mantendo-se o previsto na Lei 4.591/64. necessidade de escritura pública e
recolhimento de imposto. Recurso provido. Relator Desembargador. José Mário Antonio
Cardina/e." (destaque nosso)

120 - Ora, pela simples leitura da matrícula nO 23.494 (doc. 03), do
5°. Registro de Imóveis da Capital- ficha 05 - notadamente no R22/23.494 -

instituição e espetifiCafão de condomínio - Em 01 de fivereiro de 2007 - prot. 199.020
(19/0//07)

(doc.

03),

depreende-se

que

o

condomínio

denominado

"Condomínio Conjunto Ilha" foi instituído através de instrumento particular
(datado de 12/10/06) (doc. 19), em contrariedade a exigência legal contida no
artigo 108 do Código Civil, no sentido de que o condomínio edilicio deverá ser
constituído

mediante

escritura

pública,

conforme

restou

amplamente

demonstrado acima.
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121 - Se não bastasse tal irregularidade, ainda podemos mencionar
que o referido condomínio foi instituído sem a anuência de todos os
proprietários das unidades, isto é, sem a anuência dos Autores.

122 - Através do Instrumento Particular de Transação em sua
cláusula la. (doc. 09), foram transferidas aos Autores as unidades situadas no
imóvel denominado "Ilha" à Rua Carlos de Souza Nazaretb, sob números 367,
375, 383 e 395, esquina com a rua Barão de Duprat e Av. Senador Queiroz:
Lojas números 383, 387, 452, 586 e 588.

123 - Ocorre que, a co-Ré KHER ao instituir o "CONDOMÍNIO
CONJUNTO ILHA" omitiu que as referidas unidades eram de propriedade dos
Autores; sendo que sequer informou a existência do Instrumento de Transação
conforme se comprova pelo Instrumento Particular de Instituição de
Condorninio (doc. 19).

124 - Frisa-se que o Instrumento Particular de Transação após
assinado por todas as partes, e após reconhecidas todas firmas, foi levado à
homologação judicial, o que foi feito, sem ressalvas pelo MM. Juizo da 26a• Vara
Cível em 16/05/05 (doc. 9A) e tendo transitado em julgado em 01/08/05 (doc.
9B).

f.
'57
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125 - Portanto, para a instituição do condomínio seria necessária a
anuência de todos os condôminos, ou seja, também dos Autores.

126 - Assim determina o artigo 216.1., letras "g", "h" e "i", das
Normas de Serviço da Corregedoria da Justiça - Tomo lI:

(. ..) "5ubseção II - Regularização de Condomínios:
216. Os adquirentes de partes iguais, paro

regulari~r

situações de fato anteriores a

08 de junho de 2001, assim carocterizadas pela existênda, na matricula
correspondente, de ao menos um registro de venda ou de promessa de venda jeito antes
dessa data, poderão requerer o registro de condominio espedal (255).
216.1 - Paro esse fim, os interessados apresentarão requerimento ao JuiZ Corregedor

Permanente do Ofidal de Registro de Imóveis competente, instruido com os seguintes
documentos (256)
a) memorial descritioo eplanta devidamente aprovada pela Prejeituro local, contendo
as subdivisões, as dimensões e numeração das unidades aut8nomas, vias internas,
esparos livres e outros áreas comuns com destinação espectftca;
b) quadro indicatioo das áreas ocupadas pelas unidades autônomas, vias internas,
espaços livres e outras áreas comuns com destinação especifica;
c) histórico dos titulos de propriedade, abmllgendo os últimos vinte anos,
acompanhado das certidões dos registros correspondentes;
d) lüwnça de instalafão da CEIE5B,.
e) minuta da futuro convenção condominial,-

R. Com.Miluel C.I'.... !li9, !I-, V. Nova Coped~o. 810 Paulo. SP, Tela. (11) 30463737
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f) aqueles relacionados no subitem 211.3;
g) relatão de todos os CO-prqprietárjol e compromissórios CfJ!!),f't'qtiores. ou cessionários

de compromisso de compra e venda de direito real ( . 1.225. inciso VII. do
CódigjJ Civil!. com declafli/{ão. coqjU$ ou jndjllidual. de arwência f'Om a
jnstitHjc@ do condotlÚnio edj/kio;
h)

req;nrimento de deati,fic4fÕO d4lptlJOfJS indiwfar na "Ira "g" deste subitem,para
rpte em 15 dias qpresentem a anuência com a instjtuiião do condomínio e com a
mpectipa CO/ItIfllião, se não o litmm feito como rerpterimenro inicial;

i) relação dos adq.ujrenles defm;ões ideais que embora não tendo promovido o @stro

dos mpectilJOs liMos tenham a existêneja conhecida. COl1/ indicarão dafrfJfão ideal
rpte cabe a cada l!fII!l dessas ,pessoas, identjfic4fão dq Hltidade autÔnoma

cotrcf/!Ondente. e deela. de anuência

com

a instituifão e a convell!ão do

condotlÚnio,ou,Mdo,Para ~e s(/am cienqUcqdg.r. (. ..) (grifos nossos)

127 - Transcreve-se abaixo decisão do Conselho Supenor de

Magistratura do Estado de São Paulo publicada em 10 de maio de 2006, nos autos da
Dúvida suscitada pelo 16'. Oficial de Registro de Imóveis da Capital, "que negou o registro de

-

instrumento particular de instituição de condominio, por reputar indispensável a expressa
anuincia da totalidade dos condôminos":
''Registro de imóveis - Condomlnio - Convenção de constituição do f'Ondominio Necessidade de expressa anuincia da totalidade dos cond8minos - Dúvida profulente do
registrador (fJSP)- Data de publicação: Quarla-ftira, 10 Mato 2006
REGIS1RO DE IMÓVEIS - CONDOMiNIO - CONVENçAO DE
CONSTITlJIÇAO DO CONDOMiNIO - NECESSIDADE DE
EXPRESSA ANUtiNCIA DA TOTAUDADE DOS CONDÓMINOS

R. Com.Miluel Calla.. !li9, S-. V. Nova Coaeelçlo. 810 Paulo. SP. Tel•. (11) 30463737
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- DÚVIDA PROCEDENTE DO REGISTRADOR (fjSP).
ACÓRDAo - Registro de imóveis - Condomínio edificio - Instrumento de instituição
- Falta de manifestação da totalidade dos condôminos - Acesso ","Usado - Dúvida
pro,~dente - Austncia de perfeita identidade tom o teor do registro da incoporação Ret"llrso não provido. Vistos, relatados e dist"lltidos estes autos de Apelação Cível n"
340-6/3, da Comarta da Capital, (. ..)Acordam os Desemba'l!,adores do Conselho
S upmor da Magjstratura, por votação unânime, em negar provimento ao ret"llrso, de
conformidade com o voto do relator que fica fazendo parte integrante do presente julgado.
Partitiparam do julgamento, com votos vencedores, os Desemba'l!,adores LuiZ
Tâmbara, Presidente do Tribunal de justiça e Mohamed Amaro, Vice-Presidente do
Tribunal de justiça. São Paulo, 05 de maio de 2005.josé Mário Antonio Cardinale,
Corregedor Geral da justiça e Relator
VOTO - 1. Cuida-se de NX'a#o intefJlO6t8 Jlºr Cid Fernando de
Ulhoa Canto contra sentença que iuIgou procedente a dúvida
suscitada peJo 16° OJiejaJ de Rt:gilitro de Imóveis da Capital. que
MgQu o registro de instrumento .QsrtlcuJBf de instit:ukão de
condomJnio. por «l'Utat indiliJ)Cnsável a eK,(.1l"C68R anufncia da
totalidade dos cQnMminos, sendo que, quanto àquele com feição de pessoa
jurídica, entendeu necessário apresentar certidão negativa de débito da Receita Federal,
bem como, em razlio de sua falência, o comparecimento do síndico munido de alvará
judicial
Na r. decisão de fls. 111/113 as exigências foram consideradas pertinentes, exceto no
que diZ respeito à exibição de CND, tida porjá apresentada no ensejo do artigo 32 da
Lei n" 4.591 / 64.
Akgp o tJPt/ante qne hqstg a concordância de dois tews dos titulqres de (rtlfÕes ,deais.
que a unanimidade eXÍlJdq não tem respaldo kgp' e q«e i I1(/icjente q conpocl/iiio de
todos os COIIdômillOs. nijo.pPt/en40 qfo/tq de romparecimento de a/g;mt inviabi/j~r o
@firo. &qner ,provimento. .f)am que sçjq julgada improcedente q dúvida (fls.
11611241.
Pela manutenção da sentença manifestou-se o Ministério Público

.

(Os. lW13!).
É o relatório.
2. A regra geral concernente à instituição do condomínio ediUcio vem delineada por
Hélio ÚJbo júnior (O Condomínio EdiUcio e o Novo Código Civil, in "0 Novo
Código Civil e o Registro de Imóveis", coorá. UlYsses da Silva, SAFE, Porto Alegre,
2004, pág. 27):
''A instituição deverd discriminar e individualizar as unidades de propriedade
exclusiva, es!remadas umas das outras e das partes comuns, determinando, ainda, a
fração ideal atribuída a cada unidade, relativamente ao terreno e partes comuns, bem
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'"

como ofim a que as unidades se destinam. A construção que implique em nova unidade
imobiliária dependerá da unanimidade dos condôminos (art. 1.343 do CC). Da
meSImI fOrma dt;pende da ummimidsde a mudlUlfs da desti~ão
do ediffcio ou da unidade imobiliária.
"Evidenttt. portanto. gpe a instituição do condomfnio dependerá
sempre da totsHdsde dos cond&nintm. bem como aS suas alte1'$Ões
posteriores. "Já a a1tera;ão da co"vellião. que o /ejjsladgr denominou como sendo o
ato !JlIe constitui o condomínio. exig. para o seu agjstro inicial ou evenf1la/ a1tC1'llffio. o
!JlI0/'llt!l cormpondente a 2U dos condôminos (4rt. 1.333 do CO.
"Se.gpiu. ,Pois. o IWsfador os mesmoS lJardmetrw dq úi 4. ,91. de 1964. maJ.grado a
novidade terminol4/ica que estabeleceu uma e;pldr de dÜlÍt!Cào entre q instituicão e
cotlStituifão do conriomlnio ". (. ..)
Mais uma vez é de se trazer ti colação o acertado ponto de vista de Hélio Lobo Júnior,
desta feita externado em parecer de 17 de março de 1986, proferido no proc n' 26/86 e
publkado em Decisões Administrativas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de
São Paulo -1986, RT,págs. 132/133:
"Não há que se falar, por outro lado, em concordância tácita dos condôminos que
deixaram de comparecer e isso porque a manifestação de todos deve ser expressa, não
sendo possível a prevalincia de qualquer presunção" (pág. 133).(. ..)
(. ..) Deve, enfim, ser mantida a r. sentença apelada e, pelos fundamentos expostos, nego
provimento ao recurso. "

128-E mais:

''EMENTA
605
DO CONSElliO SUPERIOR DA
MAGISTAIRATURA - DJ 340-6/3 - CAPITAL - REGIS1RO DE
IM61/EIS - Condomínio edilício - Instrumento de instituição - Falta da
manifestação da totalidade dos condôminos. Acesso recusado - Dúvida procedente Aus€ncia de perfeita identidade como teor do registro da incorporação - Recurso não
provido - Relator Desembargador. José Mário Antonio Cardinale."
''EMENTA - TjSP - REGISTRO DE IM61/EIS - DÚVIDA - Recurso:
AC 14792 - Origem: CATANDUVA - 6rgão: CSM - Relator. DtNIO
GARGA - Data: 05/06/92 - Decisão: REGISTRO DE IM61/EIS DÚVIDA - NEGATIVA DE ABERTURA DE MATRiCULAS E
REGIS1RO DE ATRIBUIÇÓES DE UNIDADES CONDOMINIAIS,
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EM FUNÇÃO DE ALEGADA NUUDADE DE PRECEDEN1E
REGISTRO RELATIVO A INSTITUIÇÃO DO CONDOMÍNIO POR
FALTA DE OUTORGA DOS CONTITULARES DO DOMÍNIO
IMOBIuARIO - INAD HIPÓTESE EM QUE OS EFEITOS
MATERIAIS E FORMAIS DO ATO REGISTRAL NÃO PODEM SER
AFASTADOS SEM A DECRETAÇAQ DE SUA NUUDADE OU
BWQUEIO - RECURSO PROVIDO PARA ESSE FIM."
"REGISTRO DE IMÓ VEIS - Instituição em condomínio ediVcio - Falta de
manifestação da totalidade dos condôminos - AMséncia de perfeita identidade com o teor
do registro da incorporação - Registro negado - Re"urso não provido. aT] 295/649)-

129- O Provimento 58/89 da Corregedoria Geral da Justiça Seção II - prevê as normas relativas a lavratura dos atos notariais:
'" "12. O Tabelião e escrevente devidamente autorizado, antes da lavratura
de quaisquer atos deverão:
(...) b) exigir, caso se trate de pessoas jurídicas que vão figurar como partes
outorgantes, os documentos comprobatórios da representação;
(...) d) examinar os documentos de propriedade do

imóve~

obrigando a

apresentação de certidão atualizada do Registro de imóveis competente,
bem como a de ações reais e pessoais reipersecutórias e de ônus reais, com

-

prazo de validade de 30 (trinta) dias;
e) exigir os respectivos alvarás, observando se a firma do juiz está
autenticada pelo escrivão-diretor do feito ou reconhecida por tabelião,
quando se tratar de partes, espólio, massa falida, herança jacente ou
vacante, empresário ou sociedade empresátia em recuperação judicial,
incapazes e outros que dependem de autorização judicial para dispor ou
adquirir imóveis ou direitos a eles relativos, bem assim nas hipóteses de
sub-rogação de gravames; .....
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130 - O escrevente violou normas expressas quanto a sua conduta
ao deferir a instituição do condomínio em questão.

a.1) O escrevente não atentou para os bloqueios judiciais recentes (26'.
Vara Cível) existentes a margem das matriculas de todos os imóveis?; Por
que?;

a.2) Como afirmou que os imóveis eram de exclusiva propriedade da coRé KHER, sem saber se existia ou não Inventário de Avedis onde estão
sendo inventariados 26% do patrimônio da KHER (26% de todos os
imóveis)? Então nãol Eram e não são propriedade livre.;

131- De outra banda como o Espólio de Avedis Clemente

Kherlakian está sendo processado perante a 4'. Vara da Família e das Sucessões
até esra dara, detendo 26% (vinte e seis por cento) dos da co-Ré KHER, havendo
flagrante questões de indivisibilidade dos bens que integram os direitos
hereditários, agindo da forma que agiu a inventariante Maria, houve violação
proposital do artigo 992 do Código de Processo Civil, a saber:

"Incumbe ainda ao inoentariante, ouvidos os interessados e com autorização do jui",·
I-

alienar bens de qualquer espécie;

lI-transigir em juí,<!, ou fora dele;
III-

pagar dívidas do espólio;

IV-

fa'{!1" as despesas necessárias com a t"onservação e o melhoramento dos bens do
espólio. "

R. Com.Mlluel C.Ir.t, 59, 5-, V. Nov. CODeel",o. 810 Paulo. sr, Tel.. (U) 30463737
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132- A violação ao determmado é de ordem pública insanável.
Macula frontalmente os atos já que a co-Ré Maria jamais pediu alvarás ou prestou
infonnações das operações ao Juízo da 4'. Vara da Familia e das Sucessões nem
tampouco ao representante do Ministério Público que se manifesta por força
legal naqueles autos.

-

133- Diante de todo o exposto, resta claramente demonsttado que
o caso é de invalidade de negócios jurldicos por simulação com aplicação dos
artigos 166, incisos lI, IlI, IV, V, VI, e do artigo 167, parágrafo 1°. e incisos lI, e
III, do Código Civil, que tem a seguinte redação:

... "Art.166. ~ nulo o negOCio jurldico quando:
1- (omissis);

11 - for iIIcito, imposslvel ou Indetermlnével o seu objeto;
111 - o motivo determinante, comum a ambas as partes, for illcito;

IV - nao revestir a forma prescrita em lei;
V - for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial pera a sua validade;
VI - tiver por objetivo fraudar lei imperativa;
VII - (omlssis).

Art, 167. ~ nulo o negOCio jurldico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se
vélido for na substêncla e na forma.
§ l' Haveré simulaçao nos negOCios jurldicos quando:
(omissis);

R. Com.MiKad Callat, 59,

r. v. Nova CoD«l~lo. 810 Plulo. SP. Tela. (11) 30463737
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11 - contiverem declaraçao, confis.ao, condiçao ou clausula nao verdadeira;
111 - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados ... ."

134 - Por fim, confonne o Parecer Técnico apresentado pelo
Engo. Roberto Rolfsen, restou demonstrada a inexistência de áreas comuns entre
os imóveis, não havendo que se falar em instituição de condotuinio, confonne
trechos do referido documento abaixo transcritos:

-

... Fls. 03: " ... Após adentrarmos no interior de todas as l'!ias, verificamos a

inexistência de áreas comuns entre os imóveis, sendo que todos possuem entrada para a
rua, no mesmo nível do terreno.

Em alguns casos, como já mencionado, ocorreu a unificação de lojas, através da demolição
das alvenarias divisórias.
Nesses casos, entretanto, esses imóveis permanecem como áreas individualitrJdas, também
com frente própria para a rua e sem qualquer outra forma de comunicação com as demais
l'!ias, a não ser através do passeio público.
Outra caracterlstica comum a todas as lojas ou imóveis, é a existlncia de mezanino,
servidos por banheiro, cujas paredes divisórias obedecem à mesma p"!J·eção das paredes
divisórias existentes no pavimento térreo.
Nesse pavimento as alvenarias também são totalmente fechadas e isoladas dos vi'<fnhos,
sendo a única forma de acesso aos mezaninos as escadas, com acesso situado a partir dos
pavimentos térreo das respectivas Io/fls, ou seja, não há nenhuma área de drculação

. ."
comum nos mezanznos
... Fls. 09 - " ... Ressaltamos, entretanto, que .'ssas áreas são caracterizadas ,vmo

R. Com.Miauel C.lr.lo 59, S-. V. Nova Contelçlo. 810 Paulo. sr, Tela. (11) 30463737
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áreas úteis, não havendo qualquer área comum nos pavimentos térreo e me'{flnino,

quer na planta mencionada, quer na situação fática dos imóveis, como já dtamos
antenormente.
A análise fomparativa das situações fáticas e registraria do imóvel, e dos demaIS
dOfUmentos forneddos ao subscritor, nos leva a observarmos diversas irregularidades:
• As especificações dos imóveis na Instituição de Condomlnio (R22 da matritula

23.949 do 5'. C.RI.), menCIonam a existência de áreas comuns, que não são
venfifadas na situação fática dos mesmos e nos demais dOfUmentos analisados.
• As áreas dos pavimentos térreo dar lojas somadar às áreas de seus mezaninos, que
peifa'{!m as áreas totais de cada loja e, somadar, a área total do ediftClo, não
possuem nenhum espaço que se caracterize como área comum.
•

Também não há indídos de ter havido área com tal uso ou faracteristll'tl, em
qualquer épO<'tl da edificação,inclusive naquela indicada na planta do 5'. CRI.
fornedda ao submitor deste trabalho, pois ali constam parrJdes isolando as lojas em
ambos os pavimentos. "

XI - DA TlITELA ANTECIPADA - DO FUMVS BONI IURIS

DO

PERlCULUM IN MORA

135 - Cumpre destacar que o artigo 273 do Código de Processo
Civil permite ao Magistrado a antecipação total ou parcial dos efeitos da tutela
pretendida, sempre que essa providência for necessária diante do fundado receio
de dano irreparável ou de difici1 reparação, como corre na espécie.

R. Com.MIa"e( C.I ..... 59, 5", V. Nova COBulçlo. Slo Paalo. sr. Tell. (t 1) 30461737
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136 - Para concessão antecipada da tutela se faz necessária a
presença do pericufllm in mora e do fumus boni iuris. Aquele é presumido em lei. Este
se encontra amplamente demonstrado.

137- Quanto ao fomus boni iuris, de acordo com todo o exposto, a
existência do direito invocado pelos Autores dá sinais evidentes da
verossimilhança de suas alegações. A exposição dos fatos e do direito mostram a
aparência do bom ditei to, no sentido de que todo os atos praticados pelos Réus

11

manifestamente demonstram a tentativa de fraudar e frustrar os seus créditos dos
Autores, oriundos do Título Executivo Judicial (doc. 09).

138- Também assim a farta documentação juntada à presente peça
basta-se a comprovar as narrativas apresentadas e as ilegalidades dos atos
praticados pelos Réus.

139 - No que tange ao periculum in mora, igualmente há evidente
temor de dano do direito enquanto se aguarda a decisão definitiva da demanda.
O receio do dano irreparável afigura-se em razão do perigo na demora da decisão
onde o co-Réu "Condomínio Conjunto Ilha" poderá realizar assembléias
(ordinárias ou extraordinárias) autorizando atos sem a anuência dos Autores.

140 - Diante do exposto requer se digne V. Exa detenninar

liminarmente que o co-Réu "Condomínio Conjunto Ilha" não realize
quaisquer assembléias (ordinárias ou extraordinárias) até decisão final da
presente demanda, bem como sejam suspensos provisoriamente os efeitos
da instituição de condomínio.

R. Com.Mlluel Calr.to 59, 5". V. Nova Coaeel~.o. 810 rulo, sr. Te". (t
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XII - CONCLUSÃO/REOUERIMENTO

141 - Diante do exposto requer se digne V. Exa detenninar que
sejam oficiados o Sr. Juiz da 4". Vara da Família e Sucessões do Foro Central da
Capital, e o Sr. Curador de Resíduos, representante do Ministério Público junto
aquela Vara, dando noticia dos tennos do presente feito, acostando cópia da
petição inicial com todos os documentos.

142- Seja anulada a instituição do condomínio denominado
"Condomínio Conjunto Ilha" anulando-se em todos os seus efeitos o ato
notarial determinando-se o conseqüentemente cancelamento do registro"
R.22/23.494" realizado à margem da matrícula imobiliária na 23.494, livro
na 02 do 50. Cartório de Registro de Imóveis da Capital.

143- Requer a citação dos Réus (na forma do artigo 222 do
Código de Processo Civil), para que, em querendo, apresentem suas
defesas, sob pena de incorrer nos efeitos da Revelia, condenando-os ainda
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

R. Com.Mllad Calfa.. !t. 5". V. Nova Co.alçlo, 810 PIUIo..
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144- Protesta provar o alegado por todos os meios de prova
admitidos em direito, sem exceção, especialmente pelo depoimento
pessoal dos Réus (sendo as empresas por intermédio de quaisquer de seus
representantes legais), todos sob pena de confissão caso não compareçam
ou, comparecendo, se recusarem a depor cumpridamente, oitiva de
testemunhas, juntada de documentos novos ou em contraposição,
expedição de ofícios e perícia, se necessários à prova do direito do Autor.

145- Dá à causa o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Termos em que,
Pede Deferimento.
São Paulo, 18 de julho de 2007.

/SP 92.687

69
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XIII - ROL DE DOCUMENTOS;
Doc. n°

Documento

1

Procuração

2

Matriculas dos imóveis

3

Matricula única do conjunto "ILHA"

4

Contrato Social Kher Empreendimentos e Administração Ltda
(06/10/97)

5

Laudos de avaliação - Imóveis "Galeria Pagé"

6

Abertura de Testamento e Inventário

7

Alteração contratual Kher por maioria Maria aSSume gerência

8

Depoimento CPI Pirataria - Reinaldo

8A

Decisão de remoção da Inventariante Maria

8B

Decisão na Ação de Dissolução

9

Instrumento Particular de Transação (31/03/05)

9A

Decisão da homologação judicial da Transação

9B

Certidão de Trânsito em julgado da Transação

10

Alteração contratual Kher retirando Ricardo face a transação

11

Renúncia Pública gratuita dos Direitos Hereditários - Reinaldo

12

Renúncia Pública gratuita dos Direitos Hereditários -

Ana

Elisabetb

13

Homologação judicial de todas as renúncias
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13A

Petição de pedido de declaração de condição de herdeiro (4'. Vara
da Família e das Sucessões)

14

Notificação contra a inadimplência Kher

15

Petição inicial e

sentença 25'. vara Cível mandando protestar

titulos
16

Execução Nota Promissória n° 09/48

17

Execução Notas Promissórias nOs 10/48 a 48/48

18

Decisão Juízo 11'. Vara Cível afastando síndica (Kher)

19

Instrumento Particular de Instituíção de Condomínio (12/10/06) 5°. Registro de Imóveis da Capital

20

Bloqueio por deslealdade da sala 209 matrícula 134.807
determinado pelo Juízo da 26-. Vara Cível (decisão agravo Kher
desprovido)

21

Planilhas das Evoluções Históricas das Fraudes

22

Provas judiciais e petições dos Réus quanto a existência do titulo
executivo judicial e aplicação da cláusula de aplicação da multa
contratual

23

Das inúmeras Dações e Conferências de Bens simuladas entre
KHER, Maria e seu ftlho Reinaldo, sua filha Ana Elisabeth e o seu
marido (Antonio Carlos Kherlakian), com conferência dos mesmos
imóveis para 2 empresas de sua propriedade; Doações de imóveis
para os filhos do casal.
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24

Laudo da auditoria judicial e petições da nova administradora

25

Cópia da liminar concedida pelo MM. Juízo da 1 B·. Vara Cível

26

Parecer Engo. Roberto Rolfsen
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EXCELENTíSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO
DA 40' VARA CIVEL DO FORO CENTRAL DA CAPITAL

Processo n° 583.00.2007.201152-1
(1740/2007)
RICARDO CLEMENTE KHERLAKIAN E
OUTRA, por seu advogado, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE
INSTITUIÇÃO DE CONDOMíNIO que promovem em face de KHER
EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA E OUTROS,
em trâmite por essa MM. Vara e Cartório, vêm, respeitosamente, perante V.
Exa., em atendimento ao r. despacho de fls. 1125, que intimou a manifestar-se
somente quanto a petição de fls. 1065/1070, apresentar sua RÉPLICA,
RATIFICANDO SEU PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - FLS.
1006

AINDA NÃO APRECIADO. nos seguintes tennos:
MESMO

INEFICIENTE

CONTESTAÇÃO

DIAN1E
DO

DA

ESPÓLIO

POBRE

RÉU

E

ES1E

CONFESSOU A AÇÃO.
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1- A representante do Espólio e advogados
mentem descaradamente:

"0.., 1068: .No "erleme caso, o co-réu E..pólio de A"edis Clemente
K!wt1..kian mio possui /egitimidilde passiva p.1lr!
poi..

sequer

consta

do

Instrumento

de

.1

presente ação,

Insdtuição

de

Condomínio, e Iflmpollco é proprietário de imón'j objeto d"
C0118titll!çiio

"a..

o"

"

1068: '" seria necessfÍrio ser plnpriettÍrio de unid,,,le do

Condomlnio com partidp,1çtlo no tiro "" s"ndo cerlO que o co-réu
Espólio de Avedis não se enquadm ell1 nenhLlllUl dt'.•s".·
hipóteses.

"fi."

o"

"

1069: '"

lodos o., .•ell.. efeitos com o cOI1.•eqiientc

c,mceltIJllento do regi'lm "" mio irmdi"r:i efeito>; ell1 reMç:ío ao
CO~réll

Espólio 0.0..., ..•

2- A contestação do Réu é subjetiva e genérica,
nada rechaçando quanto aos fatos trazidos a inicial. Quando alega não prova e
nada trouxe que pudesse desconstituir as razões de fato e de direito
apresentadas pelos Autores, senão vejamos.

R. C.m.M",.d Ca'fa, ... 5'. V. No.. c ......... s.....
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3- Em sede de weliminar alega o contestante;
impossibilidade jurídica do pedido; e não ser parte legítima para flgUl"ar no
pólo passivo da demanda pelo fato de não! ser o Espólio proprietário de
unidades no coodomínio cuja instituição

vi* os Autores anular através da

presente ação, não tendo participado do referido ato de constituição,
I,

1

requerendo a extinção do feito, sem resolução Ido mérito, nos termos do artigo
267, inciso VI do Código de Processo Civil Quanto a esta aleivosia basta citar

.-.

,

que com sede no Inventário de Avedis C\e~ente Kherlakian a inventariante
I

Maria fez as seguintes declarações - doc. 05: I
I

" ... Fls. 02 - item 03 - UfJ!ji eSClarer que opresente Inventário tem como
um dos objetivos partilhor os bens deVfados pelo "de cujus'; declarados nas
pn'meiras declarações, a saber: imóvel /!a Rua Ampélio Dionísio Zocch4 n'
64, 26% da totalidade das

co~as
I

Empreendimentos e Administracão Ufa,

sociais

da emPresa KHER

... "

" ... Fls. 02 - item 04 - Ainda, escbrece que para eflitos da transmissão
das cotas sociais da emPresa Kher EmAreen"''mentos e Administrarão Uda,
não obstante o Capital Social constitUlro seja de 600.000 cotas, a aprte do

"de cujus" é de 26%, 0.0"

I

I

!

I

4- Portanto patr0ros e patrocinados mentem
descaradamente tentando fazer deste Juízo c~acota a guisa de seus useiros
pessoais.

I

I
I

i
I
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5- Verifica-se

pela manifestação

recente

da

representante do Espólio nos autos do Inventário dos bens deixados pelo
falecimento do Comendador Avedis (doe. 05 - fls, 3967 - itens 03 e 04) que o
Espólio detém 26% (vinte e seis por ceoto) da KHER.

6- Quanto ao mérito, o qual se confunde com as
prelimioares subjetivamente o Espólio Réu impugna todos os documentos
juntados a inicial pelos Autores, de forma absolutamente genérica e imotivada
argumentando unicamente não trazerem estes qualquer relação com o feito.
Não diz quais as razões que levaram a esta conclusão. Por quais razões se deu
a impugnação aos referidos documentos? Conteúdo, forma ou o que? Quais
os documentos, já que todos foram apresentados na forma pública. Quais as
contra-provas que produziu? Nada absolutamente nada!

7- Como já dito alhures como alegar que o Espólio
não é Réu se KHER é proprietária (vide matrículas às fls. 414 e 417) já que o
Espólio de Avedis detém 26% (vinte e seis por cento) da KHER e não se
consumou (vide petição do próprio contestante - doc. 05) qualquer partilha
naquele feito? Com o falecimento do "Comendador Avedis", foi aberto o
Inventário e o quadro societário da empresa KHER passou a ter o esboço
demonstrado no quadro ilustrativo às fls. 12 - item 22 e item 39 - fls. 23 dos
autos, remanescendo o Espólio com os mesmos 26% de toda a empresa
KHER até hoje.

R. Com.Ml&uel Ctu... 59, 5", V. Nova

Co.ce~.

SIo Paalo, SP, Te'" (11)30463737
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8- A inventariante do Espólio de Avedis e ora coRé Maria jamais pediu alvarás ou prestou informações de quaisquer
operações ao Juízo da 4'. Vara da Fami1ia e das Sucessões onde está sendo
processado o inventário do Comendador Avedis, nem tampouco ao
representante do Ministério Público que se manifesta por força legal naqueles
autos, ou seja, a situação de detentora de 26% permanece intocada, por força
de pendência judicial.

9- Conforme restou amplamente demonstrado e
comprovado na inicial e não rechaçado pelo contestante, o ato que instituiu o
condomínio denominado "Condomínio Conjunto Ilha" encontra-se viciado
visto que foi realizado em contrariedade a forma prescrita na legislação
tratando-se de um ato simulado e ilícito. Senão vejamos:

a) Se a lei manda que determinado negócio jurídico
só se efetiva por escritura pública, por essa única forma é que deverá ser
realizado, sob pena de nulidade. O artigo 108 do Novo Código Civil
menciona, expressamente, que a escritura pública é imprescindivel para os
atos que modifiquem o direito real, o que deve ocorrer nas operações de
instituição do condominio. O condomínio denominado "Condorninio
Conjunto Ilha" foi instituído através de instrumento particular (doc. 19 da
inicial) em eminente contrariedade a exigência legal contida no artigo em
referência.
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b)

A

co-Ré

KHER

ao

instituir

o

"CONDOMÍNIO CONJUNTO ILHA" omitiu que as referidas unidades
eram de propriedade dos Autores; sequer informando a existência do
Instrumento de Transação confonne se comprova pelo Instrumento
Particular de Instituição de Condominio (fls. 1030). Para a instituição do
condominio seria necessária a anuência de todos os condôminos, ou seja,
também dos Autores. Assim detenni.na o artigo 216.1., letras "g", '11" e "i",

das Normas de Serviço da Corregedoria da Justiça - Tomo lI.

c) Verifique-se ainda conforme o Parecer Técnico
do Engo. Roberto Rolfsen (doc. 26 da inicial) apresentado pelos Autores, o
qual não foi em momento algum impugnado pelo Réu, restou demonstrada a
inexistência de áreas comuns entre os imóveis, não havendo que se falar em
instituição de condomínio. Não existe área comum prova de que há iminente
fraude.

10- A fraude esta configurada, as partes são
legitimas e as razões da propositura da ação lícitas.

11 - Ao contrário, o Espólio contestante é useiro e
vezeiro de simulações e fraudes com provas robustas que os Autores noticiam
não só nesta que em outras demandas que promovem perante o MM. Juizo
da lS'., 16'. e 41'. Varas Cíveis do Foro Central da Capital (does. 02,03 e 04),
respectivamente, onde já foram reconhecidas em cognição sumária, visando a
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anulação de outros atos simulados e fraudulentos praticados pelos Réus,
sendo concedidas liminarmente por aqueles Juizos os pedidos de bloqueio das
matriculas envolvidas naquelas ações:
A) Processo nO 2007.185077-3 -16". Varo ClveJ - doc. 02: "Vistos.
01. Os pressupostos autorizadores para a concessão parcial da
tutela antecipada encontram-se presentes. 02. A verossimilhança
do alegado se extrai da prova documental qye instrui a petição
inil;ial, dando conta da aparente condição dos autores de legítimos
credores dos co-réus Kher Empreendimentos e Administração Ltda,
Maria Gebenlian Kberlakian e Reinaldo Clemente Kherlakian (estes
últimos na condição de avalistas) da quantia de R$ 2.000.000,00 (dois
milhões de reais), conforme se verifica a fls. 634 (cláusula quarta do
instrumento particular de transação, homologado perante o MM. Juizo
da 26' Vara Cível Central da Capital, por onde tramitou ação de
dissolução parcial de sociedade), que cujos pagamentos parcelados não
vem sendo honrado nos respectivos vencimentos, a ensejar o
ajuizamento de várias execuções em que os devedores resistem ao
cumprimento da obrigação de pagar, sem noticia de que tivessem
nomeado bens à penhora livre e desembaraçados para a satisfação da
pretensão creditícia. 03. Enquanto isso os aludidos réus firmaram
dações em pagamento, aludindo a suposta transação amigável
em favor dos beneficiários (os demais co-réus, à exceção do
espólio de Avedi Clemente Kherlakian cuja legitimidade passiva
"ad causam" será oportunamente examinada), sem uma devida
comprovação a respeito da existência válida de uma tal transação
que justificasse a prática daquelas dações em pagamento
descritas nas escrituras, cujas cópias se vêem a fls. 785/789,
790 /794 seguidas de doações (fls. 795/796,verso 797/798,verso e
799j802,verso, além de escrituras de conferência de bens,
aparentando, nesta primeira análise, sinais de simulação com o
intuito de fraudar credores. Há. com isso prova jnequíyoca da
verossimilhança do alegado. que justifica a antecipação parcial
dos efeitos da tutela. Para evitar a ocorrência de dano irreparável
ou de difici! rçparação. caso o patrimônio dos devedores se
dissipe. (....) 02. Diante do exposto, antecipo parcialmente os efeitos da
tutela, com o fim de determinar o bloqueio das matriculas nOs ..... " .

•
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B) Processo nO 2()()7.204934-2 - 41". Vara C/vel - doc. 03: ...
"DEFIRO o bloqueio requerido, como forma de preservar o
direito do Autor. Expeça-se mandado. ".
C) Processo n° 2()()7.189083-8 - 18~ Vam C/ve1 - doc. 04:
"DEFIRO a antecipaçiJo da tutela, para o Om de determinar o
bloqueio das matriculas dos sete imóveis que integmmm a
escritum de dação em pagamento de IIs. 720/725, até Onal
decisão neste processo. ... ,;.

12- O contestante ainda alega que os fatos não
ocorreram como foi narrado pelos Autores, porém em momento algum rebate
o explanado na inicial não apresentando seus argumentos escapando da
discussão de forma dissimulada e sínica.

13- Os documentos juntados pelos Autores e
impugnados de forma absolutamente genérica sem qualquer fundamentação
são todos de natureza pública, gerando efeitos "erga omnes" e que instruem
cabalmente o que se pretende.

14- Insiste na sua ilegitimidade passiva e que o vício
alegado pelos Autores em relação a instituição do condomínio não está
relacionado a ele e sim aos demais co-Réu sob a lamentável alegação de que
lhe faltam documentos (primeiro parágrafo de fls. 1020).

R. Com.Miluel calfat, S9, 5", v. Ncwa Co.ce~o. SIo
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15- Desta forma, no que pertine ao mérito os
i

Autores I se reportam as alegações contidas nos itens anteriores da presente
manifestação a fun de não se tomarem repetitivos, visto que a questão de
I

mérito se confunde com as preliminares argüidas pelo contestante.
!
I

DA APREClAç10 DO PEDIDO DE T1JTRT,A ANXEC/PADA- FLS.
1fJ1M;

16 - Ato contínuo, "data máxima vênia': confonne o

r. despa!fho de fls. 1006, a apreciação do pedido de tutela antecipada pleiteada
na inicial (fls. 68), ficou condicionado a apresentação de defesa pelos Réus.
!

17 - Desta forma, em face de todo o exposto e da
comprotação de existência dos pressupostos autorizadores para a concessão
da

ante~pação

da tutela Ipeneulum in mora e fomus boni iuns), reiteram os

Autores ia pedido contido no item 140 da exordial - fls. 68, para que V.Exa.,

determine em sede de tutela antecipada que o Condomínio Conjunto
Ilha nãb realize quaisquer assembléias (ordinárias ou extraordinárias)
,

até decisão final da presente demanda, bom como sejam suspensos
provisoriamente os efeitos da instituição do condomínio.
I

18- A existência do direito iovocado pelos Autores
I

(fumus b?ni iuns) dá sioais evidentes da verossimilhança de suas alegações. A
exposição dos fatos e do direito mostram a aparência do bom direito, no
,

sentido ,de que todos os atos praticados pelos Réus manifestamente
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demonstram a tentativa de fraudar e frustrar os créditos dos Autores, oriundo
do Título Executivo Judicial.

19- O periell/um in mora afigura-se em razão do
perigo na demora da decisão possibilitando ao co-Réu Condimínio Conjunto
Ilha a realizar assembléias (ordinárias ou extraordinárias) autorizando atos sem
anuência dos Autores.

20- Diante de todo o explanado, não devem
subsistir as alegações contidas na contestação apresentada do Espólio Réu,

reiterando-se o pedido de concessão da tutela. nos moldes pleiteados
na inicial até o julgamento final desta a"ão - fls. 67 /68, bem como in
totum os termos da exordial, para que seja definitivamente anulada a
instituição do condomínio denominado "Condomínio Conjunto Ilha"
anulando-se em todos os seus efeitos o ato notarial determinando-se o
conseqüentemente cancelamento do registro" R.22/23.494" realizado à
margem da matrícula imobiliária n° 23.494, livro nO 02 do 5°. Cartório
de Registro de Imóveis da Capital.
Termos em que,
p. deferimento.
São Paulo, 19 de novembro de 2007.
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Faço estes autos conclusos ao Dr. JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS, MM.
Juiz de Direito da 4" Vara da Familla e Sucessões. Slo Paulo, 09 de
escrevente, digitei e subscrevi.
dezembro de 2003. Eu,

e--:= '

Processo - Remoção de Invent.ri.nle nO 01.317523-8/001, ctr.
'- 1602, (apenso' ao nO 000.01.317523-8, ctr. 1002)
..r "

ylstos, etc! ..
Trata-se de decidir questões pendentes de
apreciação nos autos de Inventário, bem .sslm o pedido de
remoção da inventariante, deduzido em autos apensados,
envolvendo a Inventariante MARIA GEBENLlAN KHERLAKIAN e os
REINALDO
herdeiros
RICARDO CLEMENTE KHERLAKIAN,
CLEMENTE KHERLAKIAN e ANA ELlSABETH KHERLAKIAN.
Em primeiro lugar, analiso as questões
relativas ao Inventário. Posteriormente, em um 56 ato decisório,
cuidarei de decidir o pedido de remoção.
Em sintese, colhe-se do processado que o
presente Inventário está sendo tumultuado por dissenso
Instaurado no selo da sociedade KHER EMPREENDIMENTOS E
ADMINISTRAÇÃO LTOA., que abriga um considerável patrimônio
Imobiliário (quase duas centenas de lojas na conhecida Galerl.a
Pajé). Esse patrlmOnlo Imobiliário, gerido através da sociedade,
sempre propiciou a receita (locação d. lojas) para o sustento do
falecido, da Inventariante e herdeiros.
Pois bem.
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Quando do seu falecimento o Sr, Avedis
Clemente Kherlaklan detinha 26% das quotas sociais, outro tanto
a inventariante, 24% o filho Ricardo e Idêntico percentual o filho
Reinaldo,
.
O falecido deixou testamento (fls. 13/14),
pelo qual contempla a esposa como sua legatária, transmitlndolhe a sua parte disponível "consistente em-.quotas-de-. ______ .___ __
empre.. KHER EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇAo

LTDA., bens móveis, imóveis, semoventes, elfei.s e papel
moeda". Também a constituiu Inventariante e testamenteira.
Ao ensejo das primeiras declarações, a
inventariante prestou-as a fls. 27/31 - la volume, declarando, na
ocasião, que existem um bem Imóvel, quotas sociais da
sociedade acima referida, linhas telefônicas e contas bancárias
nos bancos ABN e Banespa, Disse que o espólio não deixou
dividas.
Mais adiante, as primeiras declarações foram
aditadas, para que fossem nelas Incluldas as disposições
testamentárias (fls. 125/126).
Novamente, as primeiras declarações foram
aditadas, retificadas e consolidadas, mantendo-se declarados um
bem Imóvel localizado na Rua Olonlslo Zocchl, 199, 26% das
quotas sociais da empresa KHER, acrescentando-se jóias de
famflla no valor de R$62.457,OO. E, como adiantamento de
legitima, trouxe à colação as cotas doadas ao herdeiro Ricardo
(24%), mais um Imóvel havido por doaçlo ao refertdo herdeiro.
Também trouxe a conferência as quotas sociais (24%) do
herdeiro Reinaldo (fls. 188/193).

---

No mais, segUiram-se manifestações da
Inventariante e dos herdeiros, com ênfase plra as Impugnações
e manifestações do herdeiro Ricardo, seja quanto à Inventarlança
exercida pela mae, seja quanto à sonegaçila de bens e falta de
prestações de contas.
Relativamente à colaçAo de bens, nao resta
dúvida de que os filhos Ricardo e Reinaldo receberam, cada um,
24% do total das quotas sociais (fls. 111/112). Nlo foram
dispensadas da colaçao, ou mais tecnicamente nAo foram
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Conclusio
Aos 19 de novembro de 2007,
faço estes autos conclusos a M.Ma. Ju(za de Direito
Ora.

Jane

Bertollnl

Franco

Serra.

Eu

Escrevente -----~I'II----..I digitei.
Vistos
1. A lide travada entre os herdeiros

extrapolou os limites do feito que está em curso na Vara de
Familia e já se manifesta em vários feitos, perante mais de
uma Vara Cível deste Foro Central, e como se vê,
especialmente, pelas cópias que acompanharam a inaugural
e a réplica.
Dessa forma, é que foi determinada
a apresentação de defesa e para posterior apreciação do
pedido de tutela antecipada.
2. Ademais, o patrimônio da famllla
é vasto e muitos são os imóveis que estão em discussão e
de modo que, para regular apreciação da tutela aqui
pugnada,

o

autor

deverá,

ainda,

prestar

alguns

esclarecimentos e juntar documentos e de modo a cumprir a
contento os artigo 282 e 283 do Código de Processo Civil.
3. Assim, em até 10 dias, junte o
autor extrato atualizado (pode ser o emitido pela Prodesp
via

internet)

do

feito

cuja

Iniciai

está

copiada

às

f1s.1089/1098 (mas não se lê número de autos e nem Vara)
e bem assim, nos mesmos moldes, junte o mesmo tipo de
extra~o

"'.1136/1157& r

e a fim de que se saiba o andamento atual dos feitos

ruj~.6>p", d. d••" , ~.~m ..
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modo a ficar delimitado o objeto de cada uma das
demandas e evitar decisões conflitantes.
4. Paralelamente, digam as partes
se há possibilidade de acordo, para fins de designação de
audiência de conciliação, e a fim de se evitar diligênCias
Inúteis.
5. Sem prejuízo, desde já, extraiamse cópias da iniciai e bem assim da contestação e da réplica,

®

sem os documentos que os acompanharam, e remeta-se ao
M.M.Julz Titular da la. Vara de Registros Públicos, e quem
também cumula as funções de Corregedor Permanente dos
Cartórios de Registros Públicos da Capital, e a fim de que,
em querendo, tome as providências administrativas que
entender pertinentes e bem assim solicite a este juízo
eventuais cópias de documentos que entenda necessário e
uma vez que já são seis volumes de documentos e o feito
está apenas na réplica.
ExcepCionalmente, junto do oficio
mencionado

no

Item

anterior,

remeta-se

cópia

dos

documentos de fls.1099/1124.
6. Com efeito, neste processo a
questão a ser discutida é a matéria cível, apenas de regular
constituição de condomínio, ou não, e de modo que a
nulidade do registro é mera conseqüência. Outrossim,
eventuais Irregularidades registrarias, que o autor alegou
terem sido efetivadas pelO 50 Cartório de Registro de
Imóveis da Capital, haverão que ser apuradas pelo Juí
Competente e como visto nos itens anteriores.
I
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Afastado,

assim,

desde

já,

o

litisconsórcio passivo necessário suscitado na defesa e uma
vez a responsabilidade administrativa não se confunde com
as obrigações clvels existentes entre as partes.
7. Junte, ainda, o autor prova do seu
casamento e do regime de bens e de modo a legitimar sua
mulher no pólo ativo da demanda e pelo que se vê ás fls.05
da inicial (autos fls.06).
8.

Outrossim,

oficie-se

ao

50.

Cartório de Registro de Imóveis da Capital e a fim de que
remeta a este juIzo cópias, em 5 dias, sob pena de
desobediência,

de

todos

os

documentos

que

foram

arquivados quando da Instituição do registro do condomlnio
em questão.
9. Por oportuno, ainda, diga o autor
se o Imóvel onde foi Instltuldo o condomlnio já foi, ou não,
objeto de perlcla judiCial (em caso positivo junte-se cópia,
desde já) ou apenas de perlcia de engenheiro contratado de
forma unilateral e haja vista a negativa· de existência de
áreas comuns no prédio.
10.

Destarte,

todos

os

réus

permanecem no pólO passivo, nesta fase inicial do processo,
e considerando-se que a instrução é que poderá delimitar as
responsabilidades e sendo que no caso de improcedência,
ou de falta de ilegitimidade de qualquer deles, é evidente,
que o autor responderá pelo Ônus da sucumbência.
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11. Ademais, a questão do Interesse
processual será apreciada por ocasião do saneador, ou
julgamento no estado, e uma vez que já houve defesa, e
bem assim as demais prejudiciais de mérito.
12. Defiro 10 dias ao autor e ap6s
conclusos para apreciação do pedido de tutela anteclpat6ria,
legitimidade ativa da mulher do autor.
13. Por fim, digam os réus se há
assembléia marcada (em caso positivo, declinar a data,
horário e local).
Diligencie-se. Intime-se.
São Paulo, 19 de novembro d
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a (

Certifico e dou fé, que o (" ) despacho de fls!~iJ,~ 11
; a ( ) nota de cartório:

) sentença de fls.

foi disponibilizado(a) no Diário da Justiça Eletrônico em
-:--~/---1
. Considera-se data da publicação o primeiro
dia útil subseqüente à data acima mencionada.
São Paulo,
1
12007.

-'

Nome: CLAUDINEI ALBERTINO
Cargo: Escrevente
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 40·
VARA cÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL - SP.

PROCESSO N° 5~.OO.200f.201152-1
ORDEM N° 1740IlOO7

EspdtIo DE AVEDIS CLEMENTE
KHERLAKIAN, já qualificados, por seu advogado e bastante procurador,
devidamente constituidos pelo incluso instrumento de mandato, nos autos da
AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINARlO proposta por RICARDO
CLEMENTE
KHERLAKIAN
e sua esposa MARGARIDA
KHERLAKIAN vêm, respeitosamente à presença de Vossa Excelência,
ofertar, tempestivamente, sua CONTESTAÇÃO, baseadas nas razões fáticas
e de direito, a seguir articuladamente aduzidas:

1
Rua Barão de Duprato 315· cj. 64/65· Fones: (11) 229·7388/33\3·7468/3311·8503· Cep 01023·001 . Mercado· CenU'o, SP.
•
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DA INICIAL:

o1. Os requerentes propuseram a presente ação
objetivando, em sintese, a anulação de ato de constituição de condomínio
denominado CONJUNTO ILHA, sob a alegação de vicio, em decorrência de
desconformidade com a forma prescrita na legislação.
Em sua longa arenga menciona a constituição
familiar e comercial da família de Avedis Clemente Kherlakian, na qual, com
a união a Maria Gebenlian Kherlakian adveio três filhos, Ana Elisabeth
Kherlakian, casada pela comunhão universal de bens com Antonio Carlos
Kherlakian, ora contestantes, Reinaldo Clemente Kherlakian e o co-autor
casado com a co-autora, bem como a constituição e estrutura societária da
empresa familiar Kher Empreendimentos e Administração Ltda, da qual os
filhos Reinaldo e Ricardo receberam por doação de seus pais, cada um,
vinte e quatro por cento (24%) das quotas sociais, item "4" da inicial.
Prosseguem os autores alegando que com o
falecimento de Avedis Clemente Kherlakian passaram a sofrer todo o tipo de
perseguições dos demais familiares, inclusive com o afastamento do autor da
direção da empresa Kher Empreendimentos e Administração Ltda, através de
liminar concedida em Ação Cautelar pelo MM. Juízo da 3P Vara Cível,
resultando na propositura de Ação de Dissolução Parcial de Sociedade pelo
autor, junto ao MM. Juízo da 268 Vara Cível.
Ainda, que com o seu afastamento da direção
da empresa familiar os demais familiares passaram a sonegar-lhe os frutos
que há anos vinha retirando da empresa, correspondente à participação
societária doada pelos seus pais, ou seja, de vinte e quatro por cento (24%)
dos alugueis mensais, passando a ficar alijado de seus rendimentos.
Que a real intenção dos requeridos sempre foi
de levar os autores ao estado de insolvência, obrigando-os a interpor quase
uma centena de procedimentos judiciais entre outras ações e incidentes, e que,
desesperados com as decisões judiciais em favor dos autores, os requeridos
apressaram-se em efetuar um acordo, celebrado em 31/03/2005, que se
convencionou denominar Instrumento Particular de Transação, homologado
judicialmente pelo MM Juízo da 268 Vara Cível, no qual os autores
transferiram sua participação societária doada pelos pais, correspondente a
vinte e quatro por cento (24%), a favor da sócia Maria Gebenlian Kherlakian,
recebendo imediatamente em contraprestação cinqüenta (50) im'veis, e ainda
R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).
2
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Que em cumprimento da Transação, os
requeridos entregaram os imóveis, porém, interromperam o pagamento da
divida, solvendo apenas nove (09) parcelas das quarenta e oito (48)
prometidas,
Que apesar da divida com os autores, os
requeridos empreenderam varias transferências de imóveis, claramente
simuladas, objetivando o esvaziamento do patrimônio da devedora, bem como
dos avalistas Maria e Reinaldo, constituindo-se em atos lesivos,

Por derradeiro, os autores trazem o direito em
que se funda a pretensão, diversos acórdãos a respeito da matéria, concluindo
pela alegação do "fumus boni iuris" e "periculum in mora", requerendo a
concessão liminar de varias ordens, e no mérito a anulação do ato notarial e
todos os seus efeitos com o conseqüente cancelamento do registro
R,22/23.494 realizado à margem da matricula n° 23.494, livro nO 02 do 5°
Cartório de Registro de Imóveis da Capital.

02. No despacho inicial este E,Juízo indeferiu a
antecipação da tutela bem como expedição de oficios, e determinou a
correção do valor dado à causa, aditando-se a inicial.

03. Em resumo, esta é a situação dos autos, que
em verdade, as alegações constantes da inicial não correspondem à realidade e
muito menos ao pretenso direito, que ora se contesta.

PREUMINARMENTE:

Ressalte-se, "ab initio", que não merece
prosperar a vislumbrada pretensão dos requerentes, porquanto ausentes os
pressupostos inafastáveis e consistentes no interesse e legiti idade, consoante
dispõe o artigo 3° do Código de Processo Civil.

3
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Considere-se, por oportuno, que dentro do
requisito "interesse", repousa a possibilidade jurídica do pedido, pois, mesmo
havendo um determinado interesse, há de se vislumbrar a possibilidade,
porque essa possibilidade é aquela que se reveste de jurídicidade.

Ocorre, no caso enfocado, que não há como se
negar a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento
válido e regular do processo, porque a pretensão é inalcançável, como se
demonstrará.

Vejamos os ensinamentos de Arruda Alvim, em
sua obra "Manual de Direito Processual Civil, vol. 11 - Processo de
Conhecimento, 3.· ed., Revista dos Tribunais, pág. 8:

"A legitimação processual é pressuposto processual; a legitimação para
causa (Iegitimatio ad causam) constitui-se na pr6pria titularidade
subjetiva (ativa) do direito de ação, no sentido de dever ser movida a
ação por aquele a quem a lei outorgue tal poder, figurando como réu
aquele a quem a mesma lei submeta aos efeitos da sentença proferida no
processo (legitimação passiva para a causa)."

No vertente caso, o co-réu Espólio de Avedis
Clemente Kherlakian não possui legitimidade passiva para a presente ação,
pois sequer consta do Instrumento de Instituição de Condomínio, e tampouco
é proprietário de imóvel objeto da constituição do Condomínio, que se visa
anular através da presente lide.

Assim sendo, para o Espólio de Avedis Clemente
Kherlakian figurar no pólo passivo da presente ação seria necessário ser
proprietário de unidade do Condomínio com participação no ato que se
pretende anular, sendo certo que o co-réu Espólio de Avedis Clemente
Kherlakian nilo se enquadra em nenhuma dessas hipóteses.
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Destarte, a pretendida anulação do ato notarial e
todos os seus efeitos com o conseqüente cancelamento do registro
R.22/23.494 realizado à margem da matricula nO 23.494, livro nO 02 do 5°
Cartório de Registro de Imóveis. da Capital, não irradiará efeitos em relação
ao co-réu Espólio de Avedis Clemente Kherlakian e a prestação jurisdicional
será, em última análise, inútil.

Assim, ante ao acima exposto, furçoso a extinção
do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, inciso VI da
Lei Adjetiva, para o co-réu Espólio de Avedis Clemente Kherlakian.

04. Outrossim, e apesar da preliminar argüida, o
pedido não tem chance de prosperar, pois, e no

MÉRITO:

Não obstante as preliminares argüidas e apenas
pelo amor que se tem à argumentação, de qualquer forma, no mérito, a ação
não procede. Na verdade, os fatos não ocorreram exatamente como narrados
na inicial.

Inicialmente, o contestante impugna toda as
alegações dos autores uma vez que desprovida de amparo fático e legal, bem
como impugna os documentos trazidos com a inicial, por não trazerem
qualquer relação com o objeto da presente ação.

No que tange especificamente ao contestante,
conforme se depreende da farta documentação juntada aos autos, não existe
motivo para sua inclusão no pólo passivo da presente demanda, visto que,
conforme já mencionado, não possui qualquer relação no ato de Instituição do
Condomínio, bem como não é proprietário de imóvel que constitua o
Condomínio, que os requerentes pretendem anular com a presente ação.
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Ademais, questões trazidas pelos autores,
mormente alegações de insolvência da co-ré Kher e da existência de vicio na
instituição do condomínio, não estão relacionadas ao contestante, sendo que
este assunto atinge diretamente aos outros co-réus, que possuem legitimidade
e documentação pertinente para contestar tais alegações.

Destarte, o contestante ratifica, naquilo que lhe
aproveita, os argumentos de mérito ofertados em contestação pelos demais
co-requeridos.
Dessa forma, ante as razões expostas e à prova
que se materializará no curso da instrução processual. requer a Vossa
Excelência se digne julgar IMPROCEDENTE a presente ação, cominando
aos autores a obrigação de suportar os ônus decorrentes da sucumbência.

Protesta-se por todos os meios de provas
processualmente admitidos, que desde já os requer, especialmente pelo
depoimento pessoal dos autores, sob pena de confesso, oitiva de testemunhas,
juntada ulterior de documentos, perícia, e tudo o mais que necessário se fizer
para a cabal comprovação do alegado e para que se cumpra integralmente o
principio constitucional da ampla defesa.

Termos em que, requerendo sejam todas as
publicações efetuadas em nome dos patronos subscritores,
pede deferimento.
São Paulo, 15 de outubro de 2007
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KHER
ADMINISTRAÇÃO
KHERLAKIAN,

L TDA,

MARIA

E

EMPREENDIMENTOS
REINALDO

GEBENLIAN

CLEMENTE

KHERLAKIAN

e

o

CONDOMÍNIO CONJUNTO ILHA, por seus advogados e procuradores
abaixo assinados, nos autos da ação de anulação de condomínio, que lhes
move RICARDO CLEMENTE KHERLAKIAN e MARGARIDA
KHERLAKIAN, vêm, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência,
apresentar sua CONTESTAÇÃO, para o que expõem e requerem o
seguinte:

I - DA DEMANDA

1. Aj uizaram os autores a presente demanda,
na qual formularam os seguintes pedidos: a) "seja anulada a instituição do

condomínio

denominado

'Condomínio

Conjunto

Ilha'"

e

b)

o

"cancelamento do registro r. 22/23.494. realizada à margem da matrícula

Rua Leonardo Nunes, n' 220, Slo Paulo - SP, Telefone: (5511) 5572-3477.
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imobiliária nr. ° 23.494, livro n° 02 do 5° Cartório de Registro de Imóveis
da Capital." (item 142 da petição inicial).

2. Como fundamento de seus pedidos
alegam, basicamente, que: a) a lavratura da referida escritura constitui-se

"um ato simulado e ilícito, pois o condomínio foi constitu(do mediante
instrumento particular ao contrário do que preconiza o artigo 108 do
Código Civil"; e b) foi instituido "sem a anuência dos autores" e c) "sem
falar que não existe área comum em tal condomlnio de lojas" (itens 2 e 3
da petição inicial).

3. A pretensão dos autores, contudo, não
merece prosperar, como se passa a demonstrar.

n. PRELIMINARES
11.1. DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR DOS AUTORES
4. As partes celebraram, em 31 de março de
2005, Instrumento Particular de Transação, o qual foi homologado no
processo decorrente de ação de dissolução de sociedade, em que eram
partes KHER EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA e
RICARDO CLEMENTE KHERLAKIAN, que tramitou perante a 26'
Vara Civel do Foro Central desta Capital, sob o nO. 2002.208289 (doc. 01).

5. Nos termos da c\ãusula primeira do
referido instrumento de transação, tendo em vista a exclusão de Ricardo da
sociedade, a ré Kher comprometeu-se a transferir a este parte dos imóveis
da sociedade, dentre os quais constam algumas lojas do imóvel objeto desta
demanda, como se depreende da leitura do referido documento:

CÚPIA
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"Demandam as partes, perante a 26" Vara Cível, processo

n~

02.208289-1, em ação de dissolução de sociedade, a apuração de
haveres de RICARDO na empresa KHER, que dela foi exc/uldo por
sentença judicial passada em julgado. Para liquidação integral de
todos os seus haveres, ficando assim definitivamente excluído da
sociedade, com o pagamento de todos os seus haveres, receberá ele os
seguintes imóveis que integram o patrimônio da KHER (. ..)
(. ..)

No imóvel chamado 'Ilha' à Rua Carlos de Souza Nazareth, números
367, 375, 383 e 395, esquina com Barão de Duprat e Av. Senador

Queiroz lojas nr. 383, 387, 452, 586 e 588." (fls. 605)

6. A fim de dar cumprimento a esta cláusula
contratual, necessitou a ré instituir o referido condominio sobre o referido
imóve~

para transferir as lojas como unidades autônomas e com matrículas

próprias, como se comprova pela certidão imobiliária anexa.

7. Constou, ainda, na cláusula primeira do
referido documento, que as partes acordavam "em empenhar todos os

esforços para perseguir o desmembramento e legallzaçiio das áreas da
Ilha" (fls. 605).

8. Percebe-se, portanto, que o único motivo
da constituição do condominio, foi beneficiar Ricardo. Kherlakian, a fim de
poder realizar a transferência das lojas pactuadas no referido Instrumento
Particular de Transação, como unidades autônomas, permanecendo a copropriedade apenas sobre as partes comuns.

9. Por conseguinte, carecem os autores de
interesse processual na presente demanda, uma vez que: a) a instituição do
condomlnio foi feita em beneficio de Ricardo Kherlakian e b) o mesmo se

......
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comprometeu a cooperar com todos os esforços neste sentido. Obviamente,
o pedido de anulação do condominio não se coaduna com esses esforcos.
10. Assim, carecem os autores de interesse

de agir, pois o ato impugnado foi celebrado para se viabilizar o
cUmprimento do supracitado acordo em beneficio do próprio autor,
inexistindo, todavia, ato lesivo a qualquer dos autores.

,......

11.11. DA NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO Á LIDE, DO 5°
CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CAPITAL EM
RAZÃo DO PEDIDO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO
FEITO EM ESCRITURA PÚBLICA
11. Consoante de depreende da leitura do
item 142 da petição inicial, requereram os autores o "cancelamento do
registro r. 22/23.494, realizada à margem da matrícula imobiliária n°.
23.494, livro n~ 02 do 5° Cartório de Registro de Imóveis da Capilar.

12. Obviamente, tendo sido o registro
lavrado pelo tabelião do referido cartório de registro imobiliário, deverá o
mesmo integrar a lide, na qualidade de litisconsórcio necessário, nos tennos
do artigo 47, do Código de Processo Civil.

lI.m. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DOS RÉus,
RELATIVAMENTE

AO

PEDIDO

DE

CANCELAMENO DE

REGISTRO
13. O ato de registro realizado à margem da
matricula imobiliária nO. 23.494, livro n° 02, do 5° Cartório de Registro de
Imóveis da Capital, foi levado a cabo pelo respectivo tabelião.
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14. Por esse motivo, não têm os réus
legitimidade para responder por este ato. Assim, devem ser considerados
partes ilegitimas para responder por este pedido, consoante disposto no
artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil.

ILIV. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DOS cO-RÉus
MARIA G. KHERLAKIAN E ESPÓLIO DE AVEDIS CLEMENTE
KHERLAKIAN

15. A SI" Maria G. Kherlakian e o Espólio
de Avedis Clemente Kherlakian são partes ilegítimas para figurar no pólo
passivo da presente demanda, por três, motivos:

16. Primeiro, porque a propriedade do
imóvel objeto desta demanda é exclusivamente da empresa Kher, como se
comprova pelas certidões imobiliárias anexas (fls. 414/417).

17. Segundo, porque a constituição do
condomínio foi realizada com exclusividade pela empresa Kher, como se
comprova pelo respectivo ato constitutivo (fls. 717/748).

18. Terceiro. porque a obrigação de fazer a
transferência do imóvel, nos termos da cláusula primeira do referido
Instrumento Particular de Transação (fls. 605), é apenas da Kher.

19. Assim, os demais co-réus devem ser
considerados partes ilegítimas para figurar no pólo passivo da presente
demanda, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil.

II.V. DA ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DE MARGARIDA
KHERLAKIAN

•
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20. A SI"" Margarida Kherlakian não tem
legitimidade para figurar no pólo ativo da presente demanda, por dois
motivos:

21. Primeiro, porque não é proprietária do
imóvel objeto deste processo.

22. Segundo, porque sequer é beneficiária
dos mesmos, nos termos da cláusula primeira do referido Instrumento
Particular de Transação (fls. 605).

23. Assim, a mesma deve ser declarada
ilegítima para figurar no pólo ativo da presente demanda, nos termos do
artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil.

m.MÉRITO
m.I - DA INEXISnNCIA DE ATO SIMULADO E ILícITO
24. Conforme se depreende da leitura da
petição inicial, a constituição do referido condominio seria simulada e
ilicita, pois: a) não foi celebrado mediante escritura pública; b) não houve
consentimento dos autores; e c) não existe áreas comuns.

25. Nenhuma dessas alegações é verdadeira,
como se passa a demonstrar.

m.LL Da desnecessidade de instrumento público para constituição do
eondominio
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26. A desnecessidade de documento público
para constituição de condominio encontra-se sedimentada em nossa
doutrina e jurisprudência. As Normas de Serviço da Corregedoria de Justiça
do Estado de São Paulo, no seu Capitulo Xx, item 211, o qual dispõe:

"A instituiçi10 e especiftcaçi10 de condom{nio serão registrados
mediante apresentação do respectivo instrumento (público ou
particular), que caracterize e identifique as unidades autônomas,
acompanhadas do projeto aprovado e do habite-se ".

27. Percebe-se, pois, ter agido a empresa
Kher em estrita obediência à Lei, sendo que, nesse sentido, é o parecer
técnico ora anexado (doc. OI).

28. A invocação do artigo 108 do Código
Civil Brasileiro é absolutamente inadequada, pois a propriedade dos
imóveis ainda é da Kher, não tendo havido transferência, extinção ou
modificação de titularidade de direito real.

-

29. Na verdade, o imóvel ainda pertence,
exclusivamente à ré Kher, que deverá providenciar, em seguida, a fim de
atender o disposto na cláusula primeira do referido Instrumento de
Transação, a transferência de algumas unidades autônomas ao primeiro
autor.

In.I.n. Da desnecessidade de consentimento dos autores
30. Simplesmente absurda a alegação dos
autores, no sentido de que a constituição do condominio seria ilícita, ou
simulada, pois não contou com a anuência destes.
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31. A desnecessidade de anuência decorre
de três motivos:

32. Primeiro. porque os mesmos sequer são
proprietários do imóvel, que pertence, exclusivamente. à Kher.

33. Segundo, porque na famigerada cláusula
primeira do referido Instrumento Particular de Transação, o primeiro autor
manifestou sua concordância de que todas as providências necessárias à
transferência das unidades deveriam ser tomadas pelas partes, verbis:

"acordam

em

empenhqr

todos os es(orcos Dara

perseguir o

desmembramento e legalizacllo dqs dreas da Ilha. " (fls. 605).

34. Terceiro, porque os autores ajuizaram
uma demanda contra os réus, a qual tramita perante a 5' Vara Cível do Foro
Central desta Capital, autuada sob o n°. 2005.207997-2 (doc. 02), na qual
acusam-nos de não darem cumprimento à referida Cláusula Primeira do
Instrumento Particular de Transação, com a transferência dos referidos
imóveis.

35. Contraditoriamente, nesta demanda, se
insurgem justamente contra o ato que instituiu unidades autônomas, para
propiciar transferência das lojas, para Ricardo Clemente Kherlakian.

36. Incontestável, pois, a temeridade da
alegação dos autores.

li.un. Da existênela de áreas comuns
37. A existência de áreas comuns no
referido condomínio é patente, como se prova pela própria escritura pública

..

~

CÓPIA EXTRAíOA NO
TRIBUNAL DE JUSTiÇA DE sÃo PAULO

....
o

...o

...

"-

L

do 5° Cartório de Registro de Imóveis (doc. 03). No R.22 do referido
documento público consta a descrição das partes comuns, nos termos do
artigo 3°, da Lei nO. 4.591/64 e do §2° do artigo 1331 do Código Civil
Brasileiro:

"DAS PARTES COMUNS: Aquelas definidas pelo artigo 3°. da Lei
n. o 4.591/64 e § 2. o do artigo 1.331 do Código Civil Brasileiro, tidas e
havidas

como

coisas

inalienáveis,

individuais,

acessórias

e

indissoluvelmente ligadas às demais partes do edificio, as quais por
sua natureza ou destino sBo de uso e utilidade comum a todos os
condôminos, muito especialmente o terreno onde acha-se construído o
edificio, os medidores de água, luz, gás encanado e de telefone, a
caixa d 'água, as fundações, as colunas, as paredes divisórias, a laje
impermeabilizadora e tudo o mais que por sua natureza seja de uso e
propriedade comum. Os direitos de cada condômino às partes comuns
sBo inseparáveis de sua propriedade exclusiva; sBo também
inseparáveis das frações ideais correspondentes as unidades
imobiliárias, com suas partes acessórias. "

IV - DOS DOCUMENTOS JUNTADOS Á INICIAL

38. Impugnam os réus, ainda, todos os
documentos acostados à petição inicial, tendo em vista que os mesmos
não dizem respeito ao objeto desta demanda, sendo inidôneos para
provar os fatos e fundamentos alegados pelos autores.

V. CONCLUSÃO
39. Por todo exposto conclui-se:
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a) que carecem os autores de interesse de agir, pois a instituiçP.o do
condomínio foi feita no ínteresse destes, a fim de dar cumprimento à
cláusula primeira do famigerado Instrumento Particular de TransaçP.o;

b) que os réus Maria G. Kherlakian e o Espólio de Avedis C. Kherlakian
não tem legitimidade passiva ad causam, pois o imóvel em questão não lhes
pertence;

c) que a co-autora Margarida Kherlakian não tem legitimidade ativa ad

causam, porquanto não contemplada com parte do imóvel, nos termos da
cláusula primeira do famigerado Instrumento Particular de Transação;

d) que há existência de litisconsórcio necessário, em razão do pedido de
cancelamento da registro público feito pelo 5° Cartório de Registro de
Imóveis, sobre a matricula do imóvel objeto desta demanda;

e) que há ilegitimidade passiva ad causam dos réus para responderem ao
pedido de cancelamento do registro público feito pelo 5° Cartório de
Registro de Imóveis, sobre a matrícula do imóvel objeto desta demanda;

f) que não houve a prática de ato ilicito e simulado pelos réus, devendo a
demanda ser julgada improcedente.

40. Posto isto: a) os autores devem ser
considerados carecedores da ação por falta de interesse de agir; b) deve ser
regularizada a demanda, em razão do litisconsórcio necessário, devendo ser
citado 5° Cartório de Registro de Imóveis, na pessoa de seu TabeliP.o, sob
pena de nulidade do processo; c) os réus devem ser considerados partes
ilegítimas para responder ao pedido de cancelamento do registro na
matricula do imóvel; d) os réus Maria G. Kherlakian e o Espólio de Avedis
C. Kherlakian devem ser considerados partes ilegítimas; e) a autora

$
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Margarida Kherlakian deve ser considerada parte ilegitima ativa ad causam,
e f) os pedidos fonnulados devem ser julgados improcedentes, g) os autores
devem ser condenados ao pagamento das verbas de sucumbência, incluindo
custas e despesas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o
valor da causa.

41. Protestam os réus pela produção de
todas as provas admitidas em direito, especialmente o depoimento pessoal
dos autores, oitiva de testemunhas, juntada de novos documentos,
realização de perícia.

Tennos em que,
Pede deferimento.
São Paulo, 15 de outubro, de 2007.
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5.0 CARTÓRIO DE REGISTROA)E:MOVEIS

C~

~

de São Paulo
São Paulo, 11

de

Abril

~~ \

de 1979

---------------

Im&val' u~ pr~dio COM cinco armazena, aituado ~ rua Carlos da Souza
Nazarath, 367, 375, 383 a 395, esquina COM a rua Barão de Ouprat nQ
452, no 5Q eubdietrito - Santa Efigenia, e o respectivo tarrano .edindo 28,53m. da frenta para a rua Csrlos da Souza Nazarath, por 8,10m. de um lado, onde confronta com a confluência da Avenida IrrA
diação'8 rua Carlos da Souza Nazarath, a 22,45111. para a rua Barão ds DUPEat, além da duae linhae qu.bradas da 3,53 •• e 4,00•• , eendo
que na linha dos fundos, onda faz frante para a avenida Irradiação,
mede 28,80m., encerrando uma área de 498,00.2.
Contribuinte, 001.043.0001-9 - 001.043.0002-7 - 001.043.0005-1 - 001.043.0003-5 e 001.043.0004-3.
Propri,tários, ~ARILENA RACY BUSSAB, do lar, assi.tida d. sau marido, co. que. , ca.ada pelo regime de comunhão de bana, anta. da Lai
6.515/77, SILVIO BUSSAB, arquiteto, brasileiros, RG. nQ 2.669.335 e
2.001.335, CIC. 762.674.238-91 s 037.809.888-87, • ~ARISTELA RACY 1 KHEIRAllAH, que 8e ae8ina ~ARISTElA SIMÃO RACY KHEIRALLAH, da lar,
,
••• iatida por .IU ~arido, com que~ a casada no regim. da co~unhao ~
de bens, antas da Lai 6.515/77, fELIPE KHEIRALLAH fILHO, aconomiata
~

brasileiros. RG. 3.551.212 • 3.300.751, CIC. 769.095.308-53 8 - - 004.339.008-06, todos domiciliadoa neata Capital.
Blgiatro .nt.rior, transor~çõa. na. 99.402 • 99.403, d•• te R.agiatr
O

OfICIAL~~
;Z~

Av. 1

~.

~
\~

23.494, 8111 11 da Abril de 1.979

CUfUSULA1'

i/

Pala averbação 1 ~ Margem da. transcriçõ.a 99.402 a 99.403, co:~ste
que, o imóvel foi gravado com ae clausulaa de absoluts lncoMunio !
lidada vitalicia e de impenhorabilidade, extensiva. aOa frutos B randimantos,·

•

-L.~'lf-'..J&,"",":~~""ir

A • ac reventa 8utorizada,..:Jg=+JMf-"'·Iíf'
......
·

> R. 2 M. 23.494, em 11 de Abril c!. 1.979

PROi',bSA

Dl

VU,D/\ E. CLI'If'IiA

Psla eacritur. de 20 de fevereiro da l.979,do lOQ ~artório da No-_". ___ '

,,___.,., ._funUJlYA."OVIll!Il.., , ___ .. _ .., _ _ _ _----'
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Notas deeta Capital, LV 1.357, rIs. 95, 08 proprietarios S2!pro~e
~_!! ! vender o imóvel, a KHER - EMPREENOt~ENTOS [ ADMINISTRAç~O LIDA., com aéde n&ata Capital, ~ rua Comendador Affonso Kherla-

kian, 79, 9Q andar, aala 94, CGC. 60.557.402/0001-13, pelo praço de
CrSll.OOO.OOO,OO, do qual fói paga a quantia da CrS3.000.000,OO, o
saldo ssrá pago da seguinte forma: CrI2.500.000,OO no dia 6/3/1979,
Cr$5.500.00D,00 por meio de 5 prestações mensais e sem Juroe, no V!
lor da CrU.lOO.OOO,OO cada. ulla, vencando-ea a 11 em 10/4/79,
demaie am igual dia dos messs eubBsqusntee.
vel

B

irrevogável.

A IBcreventl autorizada,

8 88

°presente é irretratá-

4· t~

J~~

R 3 M 23.494, em 28 d. agosto de 1.979 (VENDA E COMPRA)
Pela escritura de 13 de agosto de 1.979, do 10U Cartório de Notas
,
desta Capital, LU 1357 fIa· 153, os proprletarios venderam o imovel,
pelo valor de CralI.OOO.OOO,OO, á

KH~R

= EMPREENDIMENTOS

TRAÇA0 LIDA., Já qualificada.
A escrevente eutorizada,
) !.~

E ADmINIi

~

)) ~ . .

S?r~.---....~

AV 4 f'I 23.494, em 28 de agosto de 1.979

CMICELANUiTO

fica cancelado o R 2 M23.494, em virtude do imovel ter sido vendido á própria promitente compradora, pela escritura supre •

... " .."to

"',,'n'., ~~

R.5- M. 23.494 - em 21 de julho de 1.982.
HIPOTÉCA
Pela escritura da 19/07/1982, do 12v Cartório de Notas dastaClpital, LvV 1.004, fls. 205, a KHER Ef'lPRE[NOIMENTOS E ADMINISTRAÇ~O LTDA,
qualificada, deu o imÓvel desta matricula, em hipot~ca ao
BANCO VALBRAS DE INVESTIMENTO S/A, com sede nesta Capital, a Avenid
Paulista ng l.337, 23Q e 24U andares, CGC 50.589.375/0001-25, para
> garantia da divida de CrS-53.571.000,OO, equhalente a USS-::: :.:::
USS-300,OOO.OD, à razão da 178,57 o doler, que sará paga da seguin(continua na ficha nU 2)

J'
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6,' CARTORIO DE REGISTRO O
de São Paulo

8

São Paulo, 2l

de

Julho

(continuação da ficha na 1)
8Iguinh fouaI o prinoipal d, USI-3DD.aOO,DO ••
1983'. Oa JuraI aão da.idol na' .'guint,. data.. 24/08/82, 25/02/83 a 26/08/83.
A cONil.ão, ne .alor d_ U51-23.625.00 •• paga da •• guint. ror.'1
U51-13,008.33 na data do tulo,. U51-10,616.67 •• 25/02/1983. Divida .... que aer'
à
liquida anual d. 2,25"
aci~. d. libor p
t •• al ••••• tr.lmant •• inclusiv. o
,por conta aa dt.,dara. '

r'

-

WIDOMIR NUNES DA SILVA

Elcrntlllt aulDrlzado
AV.6 M.

1.984

rica cancelado D.R.5 am virtude d. autorização dada pelo BANCO VAL-

BR~S

DE INVESri'MENTO S/A., de acerdo com o inatrumanto particular -

datado da 17 de maio de 1.984.

,ISIRO
',PITAL

Hverbado por

WlVA HELENA ,~~ õh;U
ItcrIN""t, ", . ": "'Sldr'

cko

R.7 M.23.494, em 7 da Junho de 1.964
HIPOTECA
Pele ascritura da 21 de março de 1.964 do 128 Cartório de Notae de,!

.-

t. Capital, Lv.l066, flo.62, KHtR (r~PRttNDI11(NTOS E AOr~INISTRAÇÃO .'i

LTOA.,

já

qualificada, hipotecou o imóvel ao BANCO VALBR~S ,DE INVEi

TIMENTO S/A., com sede nesta C~pital, • Av. Paulista, 1337, 23Q

•

24 Q andares, CGC.50.589.37S/0001-25, em garantia ds ~rvida da Cri

"

...;

,

100.000.000,00, sujaita a correçao monetaria qus eara paga ao cra
dor ",ene.lmente, da ecordo com o Indica,de variação das ORTN' •• ,

a

sar rasgatada "trev~s de 4 parcela. do velar de CrS25.000. OO...m:r.--...1
cada uma, vencendo-sa em 29.05.84, 2B.06.84, 27.07.84
Multa de 10% em c •• o judici.l.
Registrado por

>

WlVAE:!:,:~~.~~Qki;la;s
(CONTINUA NO VERSO)
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1I

23.494

\.

../

2

' - - - ver50

Av. 8 - ft. 23.4'4. "' 11 da S.t.abro d. 1984
OEftOLICrO '

-

.

P.lo r.qulri •• nto datado da 31 ~. ago.to da 1984, prcc.d ....... tl,v,rbaçao par,' con.t.. qua o prodio Ixiltlnt. no teuana, o~J.to da·
pr ...nh, rai d..o.11do. conr.r.. prova. Auta d. Conclu.io nl 022/8l

S{, axp.dido •• 24/02/1982, p.1a P.".S.P.
harbada

par.~~ ~. t'f1 "LA,=~":',:'JO"'"

AV. 9 - "; 23.494. a. 11 d. S.t•• br. d. 191.

ftUDANtA DE ptNOftlMAtJO DE RUA
Pala ••••• requari.anto. proo.d ..,. , •• t, ,v.rbaça. para canatar -qUi a Annid., IrradiaçaO, •• ncionada n..ta •• tricu1 •• h •• tua1 •• nh
• d.na.in,çao d, Av.nida S.nadar Queiroz, conror •• provI .rquivada Cut&rt.. .
Avarbado por ~~

n..h

•

1. tJ t i

•...;tA 'fOSHIKO I!NJOIIGI
I_to_

Av. 10 - ft. 23.49•••• 11 d. Sot.abr. d. 1984

CONsTRucJa
Pa10 ••••• raqueri •• nto, procada-•• a •• t. averbaçao plra conat'r -qUI no tarrana. obJlt. da prl •• nt •• roi con.tru{do u. prédio COI 17.... z.n •• qua racebeu •• nl •• 367, 373, 375, 379, 317, 3'1, 383 • __
395, da Rua C.ria. d. Souza Nazarlth. I Rua alrio dI Ouprat. nll. -43', 448 a 452 •• IWlnidl Sanld.r Quairoz. nla. 596, 592" 600, 602,
6D6 • 612. canror .. prova o A~to d. Canclupo nl 022/82-S{, 'Ixpedida
I' 24/02/1982, pala P.".S.P.
Averbedo par.<lvho..
U

~. ~'rM
.a Q

e-ott _ I!N~
_

.IIZA Y88HlKO

Av. 11 - M. 23.494; em 16 de Outubro d. 1984

CANCELAMENTO DE HIPOTECA
>rica cancelado o R. 7 desta· matricula, em virtude da autorização ___

dada palo BANCO VALBRAS DE INVESTIMENTOS/A, no. termos do instrumsn
(CONTINUA NA fiCHA 03)
l

.
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da São Paulo

cm.UICUI'~
23.494

Paulo, 16

setembro de 1984.

instrumento

Averbedo

ClODOMIR NUNES DA Sl~

Elt!tYlflle 'l"a~lIdo
R. 12 - ........".,...... , em
HIPoTeCA

de

v.

Outubro ds 1984

Pela escritura de 13 da setembro de 1964, ~o 70 Cart~rio de Notas

'Ab
..

"""

deata Capital, livro ?197, fls. 267, KHER E~PREENOIMENTúS E
TRAÇ~O LTOA., com sede neeta Capital, à Rua earão da Ouprat,
70 andar, C.G.C. nO 60,557.402/0001-13, hipotecou o im~v81

fiEGíSTf'': i

.~~\
,comino
P<'w.ln<Hluá 3!'i?

I

BANOE~RANTES DE INVESTIMeNTOS S/A, com eede neste Capital,

à Rua

Vista, nU 162, c.e.e. nO 63.090.609/00Di-19, para garantir a dívida
da ~S 400.000.000,00, oriunde do Contreto ds Aberture de Cródito
Outres Avenças, nO C.e.R.p-676-84, calebrado em 13 de
1984, do mesmo valor, com vencimento final para 10 de junho de
sujeito a correção monatária igual s vsriaç~o das ORTN'a, al'm dosJuros de 24% 60 ano, incidante sobre o saldo devedor corrigido ---monetariemente, ambos
seguintes
datasl 15/10/
13/03;1985;

I 11/01/19851 11/02/1965;

Reg

NUNES DA SILVA

Eacrevanlt .....110
Av. 13 - 11. 23.494,

8111

.

da Agoato de 19B5

CANCEbAIIENTO DE HIPOTECA
fica cancalado o R. 12,

8.

N

virtude da lutarlzaçaa dada

I

crldar,

BANCO BANDtlRANTES DE lNVE~T1l'1rNTOS S/A. noe ter.oe da, .. critura d.

7 da agasta d. 1985, da 201 Cart6rio de Nata. dieta Capital, liv
1.026, fI,. 0307.
Averbado por,

W'
.

,
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R. 14 - ". 23.494, a. 28 d. Agosto da 198~
HIPOTECA
Pela •• critura do 7 de agosto da 1985, do 208 Cartório de Nota. --deeta Capital, livro 1.026, rI •• 0307, KHER E~REENDI"ENTOS E AD"IN 5
TRAÇlfo LTDA., CO" •• da naata Capital" à Rua ,Co~andador Arronao --Kharlakian, 79, 99 andar, cj. 95, C.c.e. 60.557.402/0001-13, hipote
cou o i.á.al, ,ao BANCO BANDEIRANTES DE INVESTI~ENTOS S/A, com seda
nlltaCapital, a Rua Boa Vista, 162, 7i .ndar"e.C.C. 63.090.609/
~'
.
,
~.
't,LI
0001-19, para garantir a dlvida de "" 800.000.000, oriunda do :---,
i
contrato da ablrtura de cr'dito e outras avenças, de n ' C.C.R.P. 162/85, c.labrado ell 7 da agosto de 19B5, do "0 •• 0 va10'r, co. venc!.
•• nto final para 3 da junho da 19B6, aujeito a corraç:o Non.t&ria
igual a ,variação di. ORTN'a, ale. da juros de 2,75% ao •• s, incidan
5' OFICIAL DE
DE IMÓVEIS O
te. sobre o saldo devedor corrigido lIenatari ..onto, alobo" devido. a
paga0 .ensa1.anta na •• a9uinta. data.: 06/D9/19B5, 04/10/19851 05/
1l/198~1 05/12/19851 03/01/1986' 03/02/198.61 05/03/1986J 0./04/1986

02/05/1986 e 03/06/1986.

I

Sérgio Jai,

. Rus t..1arr::i'1~3
_.. de..-P
..
~,.-

Av. 15 M. 23.494, em 21 de JUlho de 1.986.
Fica CANCELADA a hipoteoa registrada sob n2 14, desta matríCula, em virtude da autorização dada pelo credor BANCO
BANDEIllAlITES DE IRVESTIMENTOS S/At à devedora, nos termos-da escritura de 14.i>7' 6, do 182 Cartório de Notas deata
pital, Lv. 929, fls. 7OvQ.
RINALDO JOSt MONlEALBANO
:-;.
OIIdd Mal" ,
Avarbado por,

ca

~.---_

",

R. 16 M. 23.494, em 21 de Julho de 1.986.
Pela meBllla escritura supra, KHER DPllEEf[DIMENTOS E ADMmI5TRAÇlo ~DA, já qualificada" deu em primeira,' única e especial hipoteca ao BANCO BANDEIRANTES DE INVESTJl{ENTOS S/1,' _
> já qualificado, o imóvel para garantia da dívida
'de
CONTINUA NA FICHA 04
-
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de São Paulo

(fI~a ,

malrlcula

~

23.494

São Paulo, 21

de

julho

de 19

86

(continuação da ficha 03v a)
CZ$.5.000.000,OO (cinoo milhões de cr,uzados), que será paga
em 05/01/1.967, cOm juros de 3,2~ ao mês, que serão adequa
dos e. 60 e 121 dias, oriunda do contrato de Abertura de Crê
dito e outras avenças e ha CGAP-059/86, celebrado entre as
mesmas partes em 14/ V1.986 , do mel!lllo velar.
Registrado por

lIIIIALDO JOS! MONTEILBANO
OD~oI MoI«

****************** *****************************************
Av. 17 - M. 23.494, em 15 da Maio da 1987
fica oancelada a hipoteca
trada s'ob na 16 nesta matr!cu
la, em virtude da ~:~;~%.~~~:ag dada pelo credor, BANCO BANDEI
RANTES DE INVESTIM'
já qualificado, nos termos dõ
instrumento part
de 23/03/1987.
Averbado por,
. , ••••• ,." .. t

RIlIWlO·JOSt MO~lIll.IIltld
C~~d ""tal
~r·~~t*".t~•• 'i**'.**'********'*'II**.**'*"

R. 18 - M. 23.494, em 15 de Maio de 1987
Pela Cédula de Crédito Comaroial na 00Z/87, emitida nesta Ca
pital, em 23/03/1987, pela proprietária KHER EMPREENDIMENTOS
E ADMINISTRA~~O LTDA., já qualificada, registrada sob nU •••
3.960, em 15/05/1987, no Livro na 3 de Registro Auxiliar, deste Cartório, o impve1 matriculado foi dado em HIPOTECA Cf
DULAR de PRIMEIRO GRAU ao BANCO BANDEIRANTES DE INVESTIMENffi5
S/A, já qualificado, para garantir a dívida de CzS .......... .
5.600.000,00 (cinco milhões e seiscentos mil cruzados), pagá
velpor meio de uma única parcela vencíve1 em 25/05/1987,siI
jeita aoa seguintes encargos: a) Reajuste Monetario, com base no rendimento nominal das Letras do Banco Central-L8C fia
cal, incidente sobre o saldo devedor e eXigível menealmente=
nas seguintes datas: 22/04/1987 e 25/05L1987; b) Juros: Oa juros serão devidos à taxa de 3,5% ao mes, sobre a saldo deve~Qr reajustado conforme item na" acima, devidos e pagos
mensalmente nas seguinte datas: 22/04/1987 e. 25/05/19 7------.r

i ~.
\.\

>

Registrado por,

RtJW,DO

JOSE MONlIlLBW
Ollcl~

M.iat

•

* ••• *******.*.******.*******

- continua no verso -
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matricula

23.494
•

Av. 19 - M.

Cfl~~J
verso

23~494,

"

em 25 de setembro de 1997

Ficl! CANCELADA a hipoteca cedular constante do, R. 1 , d
ma.trí.cu1a, em v.!.rtude da a.utorização dada pelo' cre' o·
BANDEIRANTES DE INVESTIMENTOS' S/A, já qualificad; os termos do instrumento particular datado de 21.08.1

11r!llílrl;' ,

.

OAGl.OAI\M. MlAM

***.*

*****

Av. 20/23.494 cumprimento de decisão judicial
Em 16 dejaneiro de 2003 - Pro!. 167.998 ( 19/12/

Em cwnprimento ao r. Mandado expedido em 12 de dezembro de 2002, pelo Juizo ãJll
. Direito da 26'. Vara Clvel da çomarca daCapital do Estado de Sio Paulo, extraldo dos
autos de Arrolamento de Bens (Proc. 000.02.207548-8, controle 3217), requerido por,
RICARDO CLEMENTE KHERLAKIAN, brasileiro,' casado, advogado,. RG
5,1l7.399/SSP-SP, CPF 0!0.160.\l8-22, residente e doniiciliado neSta Capital,na rua
Inácio Pedroso, n.o 65, ~ KIlER EMPREEDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO
LTDAo, CNPJ 60:557.402/0001-13, com endéreço nesta Capital, na rua Bario de
Dúprat, n,o 315, 7.' andar, saias n.·s 74175; MARIA GEBENLIAN KllERLAKIAN,
brasileira, viúva, do lar, RG 1.194.001-3, CPF 148.087.708-57, residente e domiciliada
:nesta Capital, na rua Ampélio Dionlzio Zocehi, n.· 64; REINALDO CLEMENTE
IqIERLAKIAN,. brasileiro, solteiro, advogado, RG 5.117.398-0, CPF
010.182.468-86, residente e domiciliado nesta Capital, na rua Genrges AgrIcola, n.·
173 e ESPÓLIO DE AVEDIS CLEMENTEKHERLAKIAN, repreSentado por sua
invetariante MARIA GEBENLIAN KHERLAKIAN, procedo à presente averbação
. para ficar constando que, pela sentença proferida em 05 de dezembro de 2002, pelo
MM Juiz de Direito da Vara citada, Dr. Carlos Henrique Miguel TreviSan, JQi
concedida em parte a liminar p1ejteada na· inicial para o fim de determinar sejam
arrolados os bens jmóveis, entre. eles o objeto desta matricula, efetuado através de
tenno de arrolamento datado de 09 de d
bro de 2002, figurando como depositérios
os sócios requeridos, nomeados por r. de
o de 05
ezembro de 2002

(J)
I
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Av.21/23.494 cancelamento-da ave~ ção
Em 16dejaneirode2006-Pro!.189. 21 (04/01/06)

Em cumprimento ao r. Mandado expedido aos 22 de dezembro de 2005, pelo Julzo de
Direito da 26'. Vara Clvel desta Capitsl, extraldo dos autos n.' 000.02.207548-8,
controle n.' 3217 da Ação de Arrolamento de Bena, movida por RICARDO
CLEMENTE KHERLAKIAN, já qualificado, em face de: I) KHER
EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA.; 2) MARIA GEBENLIAN
KHERLAKIAN; 3) REINALDO CLEMENTE KHERLAKIAN e 4) ESPÓLIO DE
AVEDIS CLEMENTE KHERLAKIAN, representsdo por sua inventariante MARIA
GEBENLIAN KHERLAKIAN, todos já qualificados, procedo à presente averbação
para constar o cancelamento da averbação n.' 20, desta matricula, uma vez que foi
determinado o levantainento do arrolamento de bens.

:G~iú\t.~
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R 22/23.494 , Instituição e espect.ficação condomlnio
Em OI de fevereiro de 2007 - Pro!. 199.0 (19/01107)
TiTULO: Instituiçio e especificação de condanúnio.
FORMA DO TÍTULO: Instrumento particular datsdo de 12 de outubro de 2006.
PROPRIETÁRIA E INSTITUIDORA: KHER EMPREENDIMENTOS E
ADMINISTRAÇÃO LTDA., CNPJ 60.557.40210001-13, com sede nesta Capital, na
ruaBario de Duprat, n.' 315, 7.0 andar, sala n.' 71.

•
OBJETO DA INSTITUIÇÃO: O prédio com OI (um) pavilliento e mezanin coml7
(dezessete) unidades autônomas (armazéns comerciais), localizado na rua Carlos de
Souza Nazareth, n.'s 367, 373, '375,379, 387, 391, 383'e 395; rua Bario de Duprat, n.'s
436, 448 e 452; e avenida Senador Queiroz, n.'s 592, 596, 600, 602, 606 e 612, no 5.'
Subdistrito - Santa Efigênia, denominado "CONDOMíNIO CONJUNTO I
"
destinado a fim exclusivamente comercial, com a área construida de 607,18m',
devidamente averbado sob n.' 10, nos"- maf1icJl\a,
DAS PARTES COMUNS: Aquelas definidas pelo artigo 3.' da Lei n.' 4.591/64 e § 2.'
do artigo 1.33\ do C6digo Civil Brasileiro, tidas e havidas como coisas inalienáveis,

~
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individuais, acessórias e indissoluvelmente ligadas às demais partes do. edificio, as quais
por sua natureza ou destino são de uso e utilidade comum a todos os condôminos, muito
· especialmente o temlRO onde acha-se constru!do o edifício, os medidores de água, luz,"
gás encanado e de telefone, a caixa d' água, as fundações, as colunas, as paredes
divisórias, a laje impermeabilizada e tudo o mais que por sua natureza seja de uso e
propriedade comum, Os direitos de cada condômino às partes comuns são inseparãveis
de sua propriedade exclusiva; silo também inseparáveis das frações ideais
correspondentes as unidades imobiliárias, com suas partes acessórias,
DAS PARTES DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA OU UNIDADES AUTÔNOMAS
· E DE USO EXCLUSIVO: Constituem partes de propriedade exolusiva dos condôminos
denominadas annazéns comerciais, num total de 17 (dezessete) unidades, que assim se
descrevem:
I. Unidade autônoma· Armazém comerciai D,· 436;
·2, Unidade autônoma· Armazém comerciai n,· 448;
3, Unidade autônoma· Armazém comercial n,· 452;
4, Unidade autônoma· Armazém comerciaI n,· 367;
5, Uaidade autônoma· Armazém comercial n," 373;
6. Unidade autônoma· Armazém comercial n,· 375;
7. Unidade autônoma· Armazém comerciai n,· 379;
8. Unidade autônoma· Armazém comercial n," 383; .
9. Unidade autônoma· Armazém comercial n,· 387;
lO. Unidade autônoma· Armazém comerciaI n,·391;
11. Unidade autônoma· Armazém comercial 0.. 395;
12. Unidade autanoma· Armazém comerciaI 0." 592;
13, Unidade autônoma • Armazém comerciaI n,· 596;
14. Unidade autanoma· Armazém comerciai 0." 600;
15. Unidade autanoma. Armazém comerciai n," 602;
16. Unidade autônoma. Armazém comercial n,' .606; e
17. Unidade autônoma· ArmazéD1 cOmerciai n,· 612.

-Sé;
R"::! r

ÁREAS E FRAÇÕES IDEAIS DAS UNIDADES AUTÔNOMAS:

I. Unidade autônoma· Armazém. n,' 436 - Armazém comerciaI, situado no andar
térreo do Condomínio Conjunto llha, situado na rua Barão de Dupmt, 11.. 436, no S.'
Subdistrito • Santa Efigênia, com.área útil de 4S,748m', Area comum de 3,782m' e ãrea
total de 49,53Om', correspondendo-lhea fração ideal no terreno do 0,08157%;
,n."n<
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2, Unidade aut6noma - Armadm
448- Annazém comCl'Qial, situado no andar
térreo do Condomlnio Conjunto Ilha, situado na rua Barão de Dupra~ n,' 448, no 5,'
Subdistrito - Santa Efigenia, com área útil de 37,038m', área comum de 3,062m' e área
total de 4O,100m', correspondendo-lhe a fraçio ideal no terreno de 0,06604%;
3, Unidade autanoma • Armazém n,' 452 - Annazém comercial, situado no andar
térreo do Condomlnio Conjunto Ilha, situado na rua Barão de Dupra~ n,' 452, no 5,'
Subdistrito - Santa Efigenia, com érea útil de 46,986m',' érea comum de 3,884m' e área
total de 50,87Om', coirespondcndo-lhe a fração ideal no terreno de 0,08378%;

~Gi6rr\i';
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4, Unidade autanoma - Armazém n,' 367 - Annazém comercial, situado no andar
térreo do Condomlnio Conjunto Ilha, situado na rua Carlos de Souza Nazareth, n,' 367,
no 5,' Subdistrito - Santa Efig&Ua, com área útil de 35,246m', área comum de 2,914m' e
área total de 38,160m', corrcspondcndo-lhe a fração ideal no terreno de 0,06285%;
5, Unidade lutanoma • Armazém n,' 373 - Annazém comCl'Qial, situado no andar
térreo do Condomlnio Conjunto Dha, situado na rua Carlos de Souza Nazarclh, n,' 373,
no 5,' Subdistrito - Santa Eligenia, com érea útil de 33,177m', área comum de 2,743m' c
área total de 35,92Om', correspondendo-lhe a fraçllo ideal no terreno de 0,05916%,
6, Unidade aut6noma - Armazém n,' 375 - Annazém comercial, situado no andar
térreo do Condomlnio Conjunto Dha, situado na rua Carlos de Souza Nazareth, n,' 375,
no 5,' Subdistrito - Santa Efigênia, com área útil de 30,813m', área comum de 2,547m' e
érea total de 33,36Om', correspondendo-lhe a fração ideal no terreno de 0,05494%,
7, UnIdade autaDoma - Armazém D,' 379 - Annazém comercial, situado no andar
térreo do Condomlnio Conjunto Ilha, situado na rua Carlos de Souza Nazareth, n,' 379,
no 5.' Subdistrito - Santa Bfigênla, com área útil de 30,S82m', área comum de 2,S28m' e
área total de 33,1 10m', correspondendo-lhe a fração ideal no terreno de 0,05453%, ."
--:,,~,--...-..jfl

8. Unidade autGnoma • Armazém n,' 383 - Annazém comercial, si o no andar
térreo do Condomlnio Conjunto Ilha, situado na rua Carlos de Souza N
h, n.' 383
no 5.' Subdistrito - Santa Efigenia, com área útil de 28,347m', área comum de 2,343m'
área total de 30,69Om', corrcspondeodo-lhc a fração ideal no terreoo de 0,05054%.
9. Unidade IUtanom. - Armazém n,' 387 - Annazém comercial, situado no andar
térreo do Condomo Conjunto Dha, situado na rua Carlos de Souza Nazareth, n,· 387,
no 5,' Subdistrito- Santa Bligenia, com área útil de 26,148m', área comum de 2,162m' e
área total de 28,31Om', correspondcndo-Ibc a fração ideal no terreno de 0,04663%;
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lO. Unidade autônoma - Armazém n.' 391 - Annazém comercia!, situado no andar
térreo do Condomfnio Conjlinto Ilha, situado na rua Carlos de Souza Nazareth, n.· 391,
no 5.. Subdistrito - Santa Efigênia, com área útil de 25,723m', área comum de 2,127m' e
área total de 27,85Om', correspondendo-Ihe a fi:1lção ideal no terreno de 0,04587%;
. 11. Unidade autônoma· Armazém n" 395 - Annazém comercia!, situado no andar
térreo do Condomfnio Conjunto lIha, situado na rua Carlos de Souza Nazareth, n" 395,
no 5.' Subdistriio· Santa Efigênia, com área útil de 23,I09m', área comum de 1,911m' e
área tota! de 25,02Om', correspondendo-Ihe a fi:1lção ideal no terreno de 0,04121%;
12. Unidade autônoma· Armazém n.' 592 - Armazém comercial, situado no andar
térreo do Condomfnio Conjunto lIha, situado na avenida Senador Queiroz, n" 592, no 5.'
Sub distrito - Santa Efigênia, com área útil de 63,990m', área comum de 5,29Om' e área
total de 69,28Om', correspondendo-Ihe a fi:1lção ideal no terreno de 0,11410%;
. 13. Unidade autônoma • Armazém n.· 596 - Annazem comercia!, situado no andar
térreo do Condomlnio Conjunto Ilha, situado na avenida Senador Queiroz, n" 596, no 5.'
Subdistrito - Santa Efigênia, com área útil de 30,582m2, área comum de 2,528m' e érea
total de 33,1 10m', correspondendo-Ihe a fi:1lção ideal no terreno de 0,05453%;
14. Unidade autônoma" Armazém n,' 600 - Armazém comercial, situado no andar
térreo do Condomfnio Conjunto lIha, situado na avenida Senador Queiroz, 0.' 600, no 5'Sub distrito • Santa Efigênia, com área útil de 28,347m', área comum de 2,343m' e área
total de 30,69Om', correspondendo-Ihe a fi:1lção ideal no terreno de 0,05054%;
15. Unidade autônoma - Armazém n,' 602 - Annazém cOlDerciaJ, situado no andar
térreo do Condomlnio Conjunto Ilha, situado na avenida Senador Queiroz, 0.' 602, no 5..
Subdistrito - Santa Efigênia, com área útil de 26,148m', éroa comum de 2,162m' e área
total de 28;3 IOm', correspondendo-Ihe a fração ideal no terreno de 0,04663%;
·16. Unidade autônoma· Armazémn.' 606 • Annazém comercial, situado no andar
térreo do Condomfnio Conjunto Ilha, situado na avenida Senador Queiroz, 0.' 606, no 5..
Subdistrito - Santa Efigênia, com área útil de 25,723m', área comum de 2,127m2 e área
total de 27,85Om', correspondendo-Ihe a fração ideal no terreno de 0,04587%; e
17. Unidade autônoma·· Armazém n.' 612 - Ánnazém comercial, situado no andar
térreo do Condomfnio Conjunto Ilha, situado na avenida Senador Queiroz,n.' 612, no 5.'
Subdistrito - Santa Efigênia, com érea útil de 23,109m', área comum de 1,911m' e área
total de 25,02Om', correspondendo-Ihe a fi:1lção ideal no terreno de 0,04121%.
..
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CONFRONTAÇÕES DAS UNIDAD
1. Unidade aut6noma· Armazém n, 436 - tem frente pan a rua Barão de Duprat; pelo
lado direito com a rua Carlos de Souza Nazareth; do outro lado o esquerdo com o
armazém 0.' 448 e nos fundos com o armazém n.' 367 da lUa Carlos de Souza Nazareth;

2, Unidade autônoma - Armazém n,' 448 - tem frente pan a lUa Barão de Dupra!; pelo
lado direito com os annaz4ns n," 436 da mesma rua Barão de Duprat e 367 da rua
Carlos de Souza Nazareth; do outro lado o esquerdo com o armazém n,' 452 e nos
fundos com o armaz6m n.' 592 da avenida Senador Queiroz;

, CAPlTilL
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3, Unidade autônoma· Armazêm n,' 451- tem frente para a rua Barão de Duprat; pelo
lado direito com o armazém 0.' 448 da mesma rua Bario de Duprat; do lado esquerdo
com a avenida Senador Queiroz e nos fundos com o armazém 0.' 592 da avenida
Senador Queiroz;
4, Unidade au!6nolDl • Armazêm n,' 367 • tem fici!te pan a lUa Carlos de Souza
Nazareth; pelo lado direito com o armazém 0.' 373 da mesma rua Carlos de Souza
Nazarcth; do lado esquerdo com o armazém n,' 436 da rua Bario de Duprat c nos fundos
com o armazém 0.' 448 da mesma rua Bario de Duprat,
5, Unidade autônoma· Armazém n,' 373 - tem frente para a rua Carlos de Souza
Nazarcth; pelo lado direito com o armazém n,' 375 da mesma rua Carlos de Souza
Nazareth; do lado esquerdo com o armazém D,' 367 da referida rua Carlos de Souza
Nazareth e nos fundos com o armazém D,' 592 da mesma avenida Scoador Queiroz;
6, Unidade au!6nolDl- ArmllÚm D,' 375 - tem frente para a rua Carlos de Souza
Nazareth; pelo lado direito com o annaz6m 0.' 379 da mesma rua Carlos de Souza
Nazarcth; do lado esquerdo com o armazém D,' 373 da referida lUa Carlos de Souza
Nazarcth e nos fundos com o armazém n,' 592 da mesma avenida Senad r Queiroz;

,

, '"

7,Unidade autônoma • ArmllÚm n,' 379 - tem frente pan a rua arlos de Souza
Nazareth; pelo lado direito com o armazém 0.' 383 da mesma rua Càrlos de Souza
Nazarcth; do lado esquerdo com o armaz6m 0.' 375 da referida lUa Carl~ de So
Nazareth e nos fundos com o armaz6m n,' 596 da mesma avenida Senador Queiroz;
.8, Unidade au!6Doma - Armazém n.' 383 • tem frente pan a rua Carlos Souza
Nazarelh; pelo lado direito com o armazém n,' 387 da mesma rua Carlos de Souza
Nazarcth; do lado esquerdo com o armazém D,' 379 da referida rua Carlos de Souza
Nazareth e nos fundos com o armazém n,' 600 ~a mesma avenida Senador Queiroz;
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9. Unidade autanoma • Armazém n.' 387 - tem frente para a rua Carlos de Souza
Nazareth; pelo lado direito com o armazém n.' 391 da mesma rua Carlos de Souza
Nazareth; do lado esquerdo com o armazém n.' 383 da referida rua Carlos de Souza
Nazareth e nos fundos com o armazém 0.' 602 da mesma avenida Senador Queiroz;
lO. Unldade autônoma· Armazém n.' 391 - tem frente para a rua Carlos de Souza
Nazareth; pelo ·Iado direito com o armazém n.' 395 da mesma rua Carlos de Souza
Nazareth; do lado esquerdo com o armazém n.' 387 da referida rua Carlos de Souza
Nazareth e nos fundos com o armazém 0.' 606 da mesma avenida Senador Queiroz;
lI. Unidade autÔnoma· Armazém n.' 395 - tem frente para a rua Carlos de Souza
Nazareth; pelo lado direito com a confluência das avenida Senador Queiroz e rua Carlos
de Souza Nazarcth; do lado esquerdo com o armazém 0.' 391 da rua Carlos de Souza
Nazareth e nos fundos com o armazém n.' 612 da mesma avenida Senador Queiroz;
12. Unidade autônoma ~ Armazém n.' 592 - tem frente para a avenida Senador
Queiroz; pelo lado direito com os armazéns n.'s 448 e 452 da rua Barão de Dupra~ do
lado esquerdo com o armazém 0.' 596 da mesma avenida Senador Queiroz e nos fundos
com os armazéns n.'s 373 e 375 da rua Carlos de Souza Nazareth;
13. Unidade autalloma • Armazém n.' 596 • tem frente para a avenida Senador
Queiroz; pelo lado direito com o armazém n.' 592 da mesma avenida Senador Queiroz;
do lado esquerdo com o armazém n.' 600 da mesma avenida Senador Queiroz e nos
fundos com o aimazém n.' 379 da rua Carlos de Souza Nazareth;
14. Unidade autônoma • Armazém D,' 600 - tem frente para a avenida Senador
Queiroz; pelo lado direito com o armazém n,' 596 da mesma avenida Senador Queiroz;
do lado esquerdo com o armazém n.' 602 da mesma avenida Senador Queiroz e nos
fundos com o armazém n.' 383 da rua Carlos de Souza Nazareth;
15. Unidade autônoma • Armazém n.' 602 - tem frente para a avenida Senador
Queiroz; pelo lado direito com o armazém n.' 600 da mesma avenida Senador Queiroz;
do lado esquerdo com o armazém n.' 606 da mesma avenida Senador Queiroz e nos
fundos com o armazémn.' 387 da rua Carlos de Souza Nazareth;
16. Unidade autônoma - Armazém n.' 606 - tem frente para a avenida Senador
Queiroz; pelo lado direito com o armazém n.' 602 da mesma avenida Senador Queiroz;
do lado esquerdo com o armazém ri.' 612 da mesma avenida Senador Queiroz e nos
fundos com o armazém n.' 391 da rua Carlos de Souza Nazareth; e
.
• ".,,, no
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612 - tem frente para a avenida Senador
Queiroz; pelo lado direito com o arm
n.' 606 da mesma avenida Senador Queiroz;
do lado esquerdo com a confJuencia da avenida Senador Queiroz e rua Carlos de Souza
Nazareth e nos fundos com o armazém n.' 395 da rua Carlos de Souza Nazareth;
Valor global da construçlo: R$ 489,524,10. Valor atribuldo do terreno (proporcional):
R$ 290.694,49.
CONVENÇÃO DE CONDoMÍNIO: Registrada hoje, no Livro 3 - Registro Auxiliar,
sob n.' 5.806.

PAnuC
MESDA SaVA
Escrevente Autorizada
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FICHA AUXILIAR
"CONDOMOOO CONJUNTO ILHA'
Armaz6m n.' 436 - M. 83.169
Armazém n.' 452 - M. 82.171
Armaz6m n.' 373 - M. 83.173
Armazém n.' 379 - M. 83.175
Armazém n.' 387 - M. 83.177
Armaz6m n.' 395 -M. 82.179
Armazém n.' 596 - M. 83.181
Armazém n.' 602- M. 83,183
Armaz6m n.' 612.- M. 83.185

Armazém n.' 448 - M. 83.170
Armazém n.' 367 - M. 83.172
Armazém n.' 375 - M. 83.174
Armazém n.' 383 - M. 83.176
Armazém n,' 391- M. 83.178
Armazém n.' 592 - M. 83,180
Armazém n.' 600 - M. 83.182
Armazémn.' 606 - M. 83.184

- FIM DOS ATOS PRATICADO~ NESTA MATRICULA- VIDE CERTIDAo NO VERSO-

*'
..

CÓPIA EXTRAIDA NÇ
TRIBUNAL DE JUSTiÇA DE SAO PAULO

....
o

...o
...

"-

1990200210212007 15115

(

23.494

]

nos

Jacomino, Oficial Registrador.
Antonio Violin, Substituto do Oficial.

anteriormente aos 15° e 3° Registros. O se' Subdistritode Imóveis daCapital desde 21/11/1942até a presente
8°,2" e;30 Registros. 0]0 Subdistrito- Consolação
Capital de 26112/1927 à 09108/1931, passando
Imóveis da Capital de 02i?311932 até a
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São Paulo, 01 de fevereiro de 2007
Prol. 199,020 (19/01/07) conven o de condomínio
REGISTRO da CONVENÇÃO DE CONDoMÍNIo do "CONDOMíNIO
CONJUNTO ILHA",localizado nesta Capita~ na rua Carlos de Souza Nazarcth, n.'s
367, 373, 375,379, 387, 391, 383 e 395; rua Barão de Duprat, n,·s 436, 448 e 452; e
avenida Senador Queiroz, n,·s 592, 596, 600, 602, 606 e 612, no 5,' Subdlstrito - Santa
Efigênia.

«(]J'

Pelo instrumento particular datado de 12 de outubro de 2006, a proprietária e
instituidora KHER EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA., CNPJ
60.557.402/0001-13, com sede nesta Capital, na rua Barão de Duprat, n,' 315, 7,' andar,
sala n.' 71, submeteu o prédio situado na rua Carlos de Souza Nazareth, n,'s 367, 373,
375, 379, 387, 391, 383 e 395; rua Barilo de Duprat, n,'s 436, 448 e 452; e avenida
Senador Queiroz, n,'s 592, 596, 600, 602, 606 e 612, que 'passou a ser .denominado
"CONDOMÍNIO CONJUNTO ILHA", a CONVENÇÃO DE CONDoMÍNIo
estabelecida no titulo "ex-vi" do que displie o artigo 9,', § 3.', aIioeas "a" li "m", da Lei
Federal n,' 4,591, de 16 de dezembro de 1964, combinado com o artigo 1.334 e seus
incisos, do Código Civil Brasileiro de 2,002, tendo sido individualizsdas e
discriminadas as PARTES DE USO E PROPRIEDADE COMUNS OU DO
CONDOMÍNIO e as PARTES DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA OU UNIDADES
AUTÔNOMAS do Condomlnio, conforme consta do Registro n,' 22, feito ns matricula
n,' 23.494, bem como fixadas normas, direitos e obrigações que regerão o condomo,
constantes no aludido instrumento particular, que fica arquivado neste Registro de
Imóveis, A INSTITUIÇÃO E ESPECIF CAÇÃ DE CONDoMÍNIo foi registrada
hoje, sob n.' 22, na Matricula n,' 23.~

PATRIC
Escrevente Autorizada
- FIM DOS ATOS PRATICADOS NESTA MATRICULA - VIDE CERTIDÃO NO VERSO-
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5.806

)
de
Ja,colnúlO - Registrador
que se

lei 6.015/73.

Jacomlno, OficiaI Registrador.
Antonio Violin, Substituto do Oficial.
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de São Paulo

ll~rt'~'691
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510 Plulo,

O1de fevereiro de 2007

IMÓVEL: Annazém comercial n,
localizado no andar télTeo do CONDoMiNIo
CONJUNTO TI..HA, situado na rua Barão de Duprat, n,' 436, no 5,' Subdistrito • Santa
Eflgênia, com irea útil de 45,748m', área comum de 3,782m' e área total de 49,53Om',
COlTespondendo-lhe a fração ideal no terreno de 0,08157%,
001.043.0002·7,

CONTRIBUINTES:
001.043.0001·9,
001.043.0004·3 c 001.043.0005·1.

001.043,0003·5,

PROPRIETÁRIA: KHER EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA.,
CNPJ 60,557.40210001·13, com sede nesta Capital, na rua Barão de Duprat, n,' 315, 7,'
andar, sala n,' 71.
REGISTRO ANTERIOR: R, 3, de 2810811979 e R. 22 (Instituição e Especificação de
CondomInio), de 0110212007, ambos da matricula n.' 23,494, deste Registro de Imóveis,

Oficial Subsll\l'Uto

I

que se

Jacomino, Oficial Registrador.

Antonio Violln, Substituto do Oficial.

aos 150 e

I

daCapltal desde
a presente
8°, ? e 3" Registros. O 7° Subdistrito ~ Consolaçao
da Cap~al de 26/1211927 à 0910811931, passando

Im6vels da Capital de =:3/19212 até

~

~
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de Slo Paulo
Plulo,

01 de fevereiro de 2007

IMÓVEL: Annazém comercial n,'
no andar tmeo do CONDoMÍNIo
CONJUNTO ILHA, situado na rua
de Duprat, n,' 448, no 5,' Subdistrito • Santa
Efigênia, com área útil de 37,038m', área comum de 3,062m' e área total de 40,loom',
correspondendo-Ihe a fração ideal no terreno de 0,06604%,
CONTRIBUINTES:
001.043,0001·9,
001.043.0004-3 e 001.043.0005·1.

-CIJ)

001.043.0002-7,

001.043.0003·5,

PROPRIETÁRIA: KHER EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA.,
CNPJ 60,557,40210001·13, com sede ncata Capital, na rua Barão de Duprat, n,' 315, 7,'
andar, sala n,' 71.
REGISTRO ANTERIOR: R. 3, de 28/08/1979 e R, 22 (Jnstituiçlo e Especificaçlo de
Condomfnio), de 0110212007, ambos.da matricula n,' 23.494, deste Registro de Imóveis,

Oficial Sub~l\IIIto

que se

Jacomlno, Oficiai Registrador.
Antonio Vlolln, Substituto do OficiaI.

CÓPIA EXTRAíDA NÇ>
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01

M"

".,,'n, 01 de fevereiro de 2007

IMÓVEL: Annazém comercial n.'
no andar térreo do CONDOMÍNIO
CONJUNTO ll.HA, situado na rua Barão de Duprat, n.' 452, no 5.' Subdistrito - Santa
Etigênia, com área útil de 46,986m', área comum de 3,884m' e área total de 50,870m',
correspondendo-lhc a fração ideal no terreno de 0,08378%.
CONTRIBUINTES:
001.043.0001-9,
001.043.0004-3 e 001.043.0005-1.

001.043.0002-7,

001.043.0003-5,

PROPRIETÁRIA: KHER EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA.,
CNPJ 60.557.40210001-13, com sede nesta Capital, na rua Barão de Duprat, n.' 315, 7.'
andar, sala n.' 71.
REGISTRO ANTERIOR: R. 3, de 28/0811979 c R. 22 (Instituição e Especificação de
Condomlnio), de 0110212007, ambos da matricula n,' 23.494, deste Registro de Imóveis,

Jacomino, Oficial Registrador.
Antonio Violln, Substituto do Oficial.

tendo pertencido anteriormente
pertenc:eao 5° Registro de Imóveis
pertencidoanteriormenteaos SD, 211 e"JO
5° Registro de Imóveis da Capital de

I~~:~~~~
11
a pertencer ao 5° Registro de Imóveis

À

~

da
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de SAo Paulo

;AO Paulo,

01 de fevereiro de 2007

IMÓVEL: Armazém comercial n,' 367.1ocalizado no andar térreo do CONDoMÍNIo
CONJUNTO ILHA, situado na rua Cafl6s de Souza Nazareth, n.' 367, no S.' Subdistrito
- Santa Efigênia, com área útil de 3S,246m', área comum de 2,914m' e área total de
38,160m', correspondendo-lhe a fração ideal no terreno de 0,06285%.
CONTRIBUINTES:
001.043.0001-9,
001.043.0004-3 e 001.043.0005-1.

001.043.0002-7,

001.043.0003-5,

PROPRIETÁRIA: KHER EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA.,
CNPJ 60.557.40210001-13, com sede nesta Capital, na rua B81to de Dupmt, n.' 315, 7.'
andar, sala n.' 71.
REGISTRO ANTERIOR: R. 3, de 28/0811979 e R. 22 (Inatituiçio e Eapecificaçio de
Condomlnio), de 01/0212007, ambos da matricula n.o 23,494, deste Registro de Imóveis. ,

~~OlJN
~~~~
Oficial

FIM DOS ATOS PRATICADOS NESTA MATRICULA H
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F

de Imóveis

- Registrador
I a que se

nos

Jacomino, Oficial Registrador.
Antonio Violin, Substituto do Oficial.

025° Subdistrito- Pari pertence ao 5°Regist{o delmóveis da Capital desde01/01/1972 até

a presente data, tendo pertencido anteriormente aos 15G e 3° Registros: O SO SubdistritoSanta Efigênia pertence ao 5° Registro de Imóveis daCapital desde 21/11/1942até a presente
data, tendo pertencidoanteriormenteaos 8°, 2" e 3° Registros. O 7" Subdistrito - Consolação
pertenceu ao 5° Registro de Imóveis da Capital de 26/1211927 à 09/0811931, passando
novamente a pertencer ao 5° Registro de Imóveis da Capilal de 02IU3I1932 até a presente
data. rendo pertencido anteriorm.-ente IIlS$eS dois .oerlodos ao 4° Registro de lm6veisL
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----'

01

de SAo Paulo

lo PlI\Jlo,

01 de fevereiro de 2007

IMÓVEL: Annazém comercial n,· 7, localizado no andar térreo do CONDoMlNIo
CONJUNTO ILHA, situado na rua Carlos de Souza Nazarelh, 0.. 373, no S,· Subdistrito
- Santa Efigênia, com Area útil de 33,177m', área eomum de 2,743m' e Area total de
3S,920m', correspondendo-Ihe a fraçlo ideal no terreno de 0,05916%.
CONTRIBUINTES:
001.043,0001-9,
001.043.0004-3 e 001.043.0005-1.

001.043.0002-7,

001.043,0003-5,

PROPRIETÁRIA: KHER EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA.,
CNPJ 60,557.40210001-13, com sede nesta Capital, na rua Barlo de Dupra!, n,' 315, 7,·
andar, aala n,· 71.
REGISTRO ANTERIOR: R. 3, de 28/08/1979 c R, 22 (Inatituiçlo e Bspeciticaçlo de
Condonúnio), de 0110212007, ambos da matricula n,' 23,494, deste Registro de Imóveis.

~

\

FIM DOS ATOS PRATICADOS NESTA MATRICULA ~
~ VlOE CERTloAo NO VERSO ~
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Jacomino, Oficial Registrador.
Antonio Violin. Substituto do Oficial.

025° Subdistrito- Pari pertence ao 5°Registro delm6veis da Capital desde01JU1/1972 até
a presente data. tendo pertencido anteriormente aos 15° e 3° Registros. O & SubdistriloSanta Efigênia pertence ao 5° Registro de Imóveis daCapital desde 21/11/1942até a presente
data, tendo pertencidoanteriormenteaos
'Z' e 3<1 Registros. O"fO Subdislrito- Consolaçllo

ao.

pertenceu ao 5" Registro de Imóveis da Capital de 26/12/1927 à 09108f1931. passando
novamente a pertencer ao 5D Registro de rm6~is da Capital de 02J03I1932 ,até a presente
data lendo nertencldo anteriormente ;esses tini"!. neriados ao 4° Renistro de Imóveis.

r:
I'
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oPlulo,

01 defe:::;:::~o2007

IMÓVEL: Armazém comercial n,' 375, alizado no andar t6rreo do CONDoMINIo
CONJUNTO ILHA, situado na rua C de Souza Nazareth, 0.' 375, no 5,' Subdistrito
- Santa Efigênia, com área útil de 30,813m', área comum de 2,547m' e área total de
33,36Om', correspondendo-lhe afraç!o ideal no terreno de 0,05494%.

-

CONTRIBUINTES:
001.043.0001-9,
001.043.0004-3 e 001.043,0005-1.

001.043.0002-7,

001.043.0003-5,

PROPRIETÁRIA: KHER EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA.,
CNPJ 60,557,40210001·13, com sede nesta Caplta1, na rua Bar!o de Duprat, n,' 315, 7.'
andar, sala n,' 71.
REGISTRO ANTERIOR: R. 3, de 28/0811979 e R. 22 (Jnstituição e Especificaç!o de
Condomlnio), de Ol/02flOO7, ambos da matricula 0.' 23.494, deste Registro de Imóveis.

"FIM DOS ATOS P~CADOS NESTA MATRICULA"
"VIDE CERTlDAO NO VERSO"
-~

~

~
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nos

Jacomino, Oficial Registrador.

•

•

Antonio Violin, Substituto do Oficial.

o 25° Subdistrito Pari pertence ao 5°Registro de Imóveis da Capital desde01/01/1972 até
a presente data, tendo pertencido anteriormente aos 15° e 3° Registros. O 5° Subdistrito
Santa Efigênia pertence ao 5" Registro de Imóveis daCapital desde 21/1111942até a presente
Subdistrito Consolação
data, tendo pertencido anteriormente aos 8", 2" e 3° Registros. O
pertenceu ao 5° Registro de Imóveis da Capital de 26/12/1927 à 09/0811931, passando
I ~ovamenlea pertencer ao 5" Registro de imóveis da Capital de 02/0:?J19~2 até a presente
I dala tendo oertenc'do anteriorrr ente esses dola,perfodoS.ao 4° Reaistr-º qe Imóveis
M

M
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de Slo Paulo

...-FlcNl-\,.>,---- ------,/"
Paulo,

01 de fevereiro de 2007

IMÓVEL: Armazém comercial n.'
no andar t6rreo do CONDoMÍNIo
CONJUNTO ILHA, situado na ma
de Souza Nazareth, n.' 379, no 5.' Subdistrito
- Santa Efigênia, com área útil de 30,582m', área comum de 2,528m' e área total de
33,11Om', correspondendo-lhe a fraçlo ideal no terreno de 0,05453%.

-

001.043.0002-7,

CONTRIBUINTES:
001.043.0001-9,
001.043.0004-3 e 001.043.0005-1.

001.043.0003-5,

PROPRIETÁRIA: KHER EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA.,
CNPJ 60.557.40210001-13, com sede nesta Capital, na rua Barão de Duprat, n.' 315, 7.'
andar, sala n.' 71.
REGISTRO ANTERIOR: R. 3, de 28/08/1979 e R. 22 (Instituiçl!o e Especificaçlo de
Condamlnio), de 0110212007, ambos da matricula n.' 23.494, deste Registro de Im6veis.

í-

i

••ré,,,olO l' do ort. 19 daLel6.015/73.

Jacomlno, Oficiai Registrador.

que se

-,

Antonio VioKn, Substituto do OficiaI.

80

I
1
i ,
anteriormente 80S 150 e 3D Registros. O 5" Subdistrito ~
i
desde 21/11/1942até a presente
• O -,o Subdistrito - Consolaçlo
ao. '? e 3D
de, Imóveis da Capital de
à 09/0811931, passando
~ Registro de Imóveis da Capital de 02l03I1932 até a
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01

01 de fevereiro de 2007

IMÓVEL: Annazém comercial n.' 383,
no andar térreo do CONDOMÍNIO
CONJUNTO ILHA, situado na rua
Souza Nazareth, n.' 383, no 5.' Subdistrito
• Santa Efigênia, com área útil de 28,347m', área comum de 2,343m' e área total de
30,69Om', cOlTCspondcndo·lhe a fraç§o ideal no terreno de 0,05054%.
CONTRIBUINTES:
001.043.000\·9,
001.043.0004-3 e 001.043.0005·1.

001.043.0002-7,

001.043.0003·5,

PROPRIETÁRIA: KHER EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA.,
CNPJ 60.557.40210001.\3, com sede nesta Capital, na rua Bar§o de Duprat, n.' 3\5, 7.'
andar, sala n.' 71.
REGISTRO ANTERIOR: R. 3, de 28/08/\979 e R. 22 (lnstituiç~ e Especificaç~ de
Condomlnio), de 01/0212007, arobos.da matrlculan.' 23.494, deste Registro de Imóveis.

Oficial SUbSiti!utc

5° Oficial de Registro de Imóveis

Sergio Jacomino - Registrador

-

Pedido n' 199020
nos

Jacomino, Oficial Registrador.
Antonio Violin, Substituto do Oficiai.

t

i
I
i
I
• tendo pertencido anteriormente aos 15° e 34 Registros. O SO Subdistritopertence ao 5° Registro de Imóveis daCapital desde 21/11/1942alé a presente
::~:~~~~e pertencido anteriormenteaos ao. 21 e 3° Registros. O "p $ubdi$trito. ConsolaçAo
5° Registro de Imóveis da Capital de 26112/1927 à 09/0811931, passando
a pertencer ao ~ Registro de Im6vels da Capital de
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.' OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS

•I

deSlo Paulo

01 .

S o Plulo.

01 de fevereiro de 2007

IMÓVEL: Armazém comercial n.' 38, alizado no andar térreo do CONDoMÍNIo
CONJUNTO ILHA, situado na rua Carlos de Souza Nazareth, n.' 387, no S.' Subdistrito
- Santa Efigênia, com área útil de 26,I48m', área comum de 2,162m' e área total de
28,3 IOm', correspondendo-Ihe a fraçlo ideal no terreno de 0,04663%.
CONTRIBUINTES:
001.043.0001-9,
001.043.0004-3 e 001.043.0005-1.

001.043.0002-7,

001.043.0003-5,

PROPRIETÁRIA: KHER EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA.,
CNPl60.SS7.402/0oo1-13, com sede nesta Capital, na rua Barlo de Duprat, n.' 315, 7.'
andar, salan.· 71.
REGISTRO ANTERIOR: R. 3, de 28/0811979 c R. 22 (lnstituiçlo e Especificaçlo de
Condomlnio), de 01/0212007, ambos da matrlcula n.' 23.494, deste Registro de Imóveis.

CO ANTONI VIOLIN
Oficial Sub luto

** FIM OOS ATOS PRATICADOS NESTA MATRICULA"
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i
6.015/73.

Jacomino, Oficial Registrador.

a que se

nos

"

Antonio Violin, Substituto do Oficiai.

o 25° Subdistrito~ Pari pertence ao 5°Registro delmóveis da Capital desde01J01/1972 até
a presente data. tendo pertencido anteriormente aos 15° e ao Registros. O f30 Subdistrito·
Santa Efrgênia pertence ao 50 Registro de Imóveis daCapital desde 21111/1942até a presente
data. lendo pertencidoanteriormenteaos ao, 2" e 3" Registros. O 7" Subdistrito - Consolação
pertenceu ao 50 Registro de Imóveis da Capital de 26/1211927 à 0910811931, passando
novamente a pertencer ao 5D Registro de Imóveis da Capital de 02/0311932 até a presente

data tendo arte

6

sp
,.
-:.

':-:

.

ido ante ia mente li! S s dois er

os ao 4° Re istro de Imóveis

CÓPIA EXTRAI DA N()
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SAO PAULO

....
o
o
....
....

"-

"....
o

199Q20CJ2J02f2007 1/1

LIVRO N.' 2 - REGISTRO
deSAo Paulo
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01

Paulo,

01 de fevereiro de 2007

IMÓVEL: Armazém comercial n,'
no andar térreo do CONDoMINIo
CONJUNTO ll..HA, situado na rua
de Souza Nazareth, n.' 391, no 5.' Subdistrito
- Santa Efigênia, eom área útil de 25,723m', área comum de 2,127m' e área total de
27,85Om', correspondendo-lhe a fração ideal no terreoo de 0,04587%.
CONTRIBUINTES:
001.043.0001-9,
001.043.0004-3 e 001.043.0005-1.

001.043.0002-7,

001.043,0003-5,

PROPRIETÁRIA: KIlER EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA.,
CNPJ 60,557.402/0001-13, com sede nesta Capital, na rua Barão de Duprat, n,' 315, 7.'
andar, sala n.' 7\.
REGISTRO ANTERIOR: R. 3, de 28/0811979 e R. 22 (Instituição e Especificação de
Condomínio), de 01/02/2007, ambos da matricula n,' 23.494, deste Registro de Imóveis.

8 que

S8

nos

Jacomlno, Oficiai Registrador.
Antonio Violin, Substituto do Oficial.

I
i
aos 15° e JO Registros. O 5° Subdistrltodesde 21/11/1942até a presente
SO,:20 e 3°
. 0]0 Subclistrito- Consolaçao
ao 5° Registro de Im6vels da Capital
à 0910811931, passando
~ovarn.nl. a pertencer.Bo 5° Registro de Im6veis da Capital de 0210311932 até 8
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de Slo Paulo

I

01

Plulo.

01 de fevereiro de 2007

. IMÓVEL: Annazém comercial n.' 395,
no andar térreo do CONDoM1NIo
CONJUNTO ILHA, situado na rua
de Souza Nazarcth, n.' 395, no 5.' Subdistrito
- Santa Efigênia, com ârca útil de 23,109m', ârca comum de 1,911m' e ires total de
25,020m', correspondendo-lhe a fraçlo ideal no terreno de 0,04121 %.
CONTRIBUINTES:
001.043.0001-9,
001.043.0004-3 e 001.043.0005-1.

001.043.0002-7,

001.043.0003-5,

PROPRIETÁRIA: KHER EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO LTOA.,
CNPJ 60.557.402/0001-13, com sede nesta Capital, na rua Dario de Dupra~ n.' 315, 7.'
andar, sala n.' 71.
REGISTRO ANTERIOR: R. 3, de 28/08/1979 e R. 22 (Instituiçlo e Bspecificaçlo de
Condomlnio), de 0110212007, ambos da matricula n.' 23.494, deste Registro de Imóveis.

5° Oficial de Registro de Imóveis

Sergio Jacomino • Registrador
Pedido nO 199020
nos

Jacomlno, Oficial Registrador.
Antonio Violln, Substituto do OficiaI.

tendo pertencido anteriormente aos 15° e 3° Registros. O 5° Subdistrito&' Registro de Imóveis daCapltal desde 21/11/1942até a presente
6°, ~ e 3° Registros. O ro Subdlstrilo- Consolação
ao 5° Registro de Im6vels da Capital de 26/12/1927 à 0910811931, passando
a pertencer ao 5° Registro de ImóveIs
02l03I1932 até a
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LIVRO N.' 2 - REGISTRO

desta Paulo

01

Plulo,

01 de fevereiro de 2007

IMÓVEL: Armazém comercial n.'
no andar térreo do CONDoMÍNIo
CONJUNTO ILHA, situado na
Queiroz, n.' 592, no 5.' Subdistrito Santa Efigênia, com área útil de 63,99Om', área comum de 5,29Om' e área total de
69,28Om', correspondendo-Ihc a fraç!o ideal no terreno de 0,11410%.
CONTRIBUINTES:
001.043.0001-9,
001.043.0004-3 e 001.043.0005-1.

001.043.0002-7,

001.043.0003-5,

PROPRIETÁRIA: KHER EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA.,
CNPJ 60.557.402/0001-13, com sede nesta Capital, na rua Barlo de Duprat, n.' 315, 7.'
andar, sala n.' 71,
REGISTRO ANTERIOR: R. 3, de 28/08/1979 c R. 22 (Instituiç!o e Especificação de
Condomlnio), de 01102/2007, ambos da matricula n.' 23.494, deste Registro de Imóveis.

que

Jacomlno, Oficial Registrador.

.,

Antonio Violin, Substituto do Oficiai.

i
I
, tendo pertencido anteriormente aos 15° e ao Registros. O 5D Subdistrilo·
Registro de Imóveis daCapital desde 21/11/1942alé a presente
8°. 2" e 30 Reglstr06. O .,.. Subdietrito· ConsolaçAo
5° Registro de Imóveis da Capital de 26/1211927 à 09/0811931. passandó
5° Registro de Imóveis da Capital de 0210311932 até a

CÓPIA EXTRAIOA NÇl
TRIBUNAL DE JUSTiÇA DE SAO PAULO
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o
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LIVRO N.' 2 - REGISTRO

5.' OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS

deSAo Paulo
Slo Plulo.

01 de fevereiro de 2007

IMÓVEL: Annazém comercial n.
localizado no andar térreo do CONDoMÍNIo
CONJUNTO ILHA, situado na avenida Senador Queiroz, n.· 596, no S.' Subdistrito Santa Efigênia, com área útil de 30,582m', área comum de 2,528m' e área total de
33,l1Om', correspondendo-Ihe a fraç!o ideal no terreno de 0,05453%.
CONTRIBUINTES:
001.043.0001-9,
001.043.0004-3 e 001.043.0005-1.

001.043.0003-5,

001.043.0002-7,

PROPRIETÁRIA: KHER EMPREENDIMENTOS EADMINISTRAÇÃO LTDA.,
CNPJ 60.557.40210001-13, com sede nesta Capital, na rua Barlo de Duprat, n.' 315, 7.·
andar, sala n.' 71.
REGISTRO ANTERIOR: R. 3, de 28/0811979 e R. 22 (Instituição e Espccificaç!o de
Condominio), de 01/0212007, ambos da matricula n.' 23.494, deste Registro de Imóveis.

a que S8

,

,

Jacomino, Oficiai Registrador.
Antonio Violin, Substituto do Oficial.

CÓPIA EXTRAI DA N<,?

TRIBUNAL DE JUSTiÇA D~. SAO PAULO

I
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ll~riW'821

83.182

01

01 de fevereiro de 2007

IMÓVEL: Annazém comercial n.'
no andar t6rreo do CONDoMiNIo
CONJUNTO ILHA, situado na
Queiroz, n.' 600, no 5.' Subdistrito _
Santa Efigênia, com área útil de 28,347rn', hea comum de 2,343rn' e hea total de
30,69Orn', correspondendo-lhe a fraçlo ideal no terreno de 0,05054%.
CONTRIBUINTES:
001.043.0001-9,
001.043.0004-3 e 001.043.0005-1.

001.043.0002-7,

001.043.0003-5,

PROPRIETÁRIA: KHER EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃ.o LTDA.,
CNP] 60.557.40210001-13, com sede nesta Capital, na lUa Bar!o de Duprat, n.' 315,7.'
andar, sala n.' 71.
REGISTRO ANTERIOR: R. 3, de 28/08/1979 c R. 22 (lnstltuiçlo e Especificaçlo de
Condom!nio), de 0110212007, ambos da matricula n.' 23.494, deste Registro de Imóveis.

I a que se

Jacomlno, Oficial Registrador.
Antonio Violin, Substituto do Oficial.

i
, tendo pertencido anteriormente aos 15° e Ji' Registros. O 5" Subdistritopertence ao 5° Registrada Imóveis daCapital desde 21/11/19428Ié a presente
pertencido anteriormenteaos 8°, 'Z' e JO Registros. O 7" Subdistrito - Consolaçêo
I~.~:~~:. 5° Registro de IrnCtvE!ls da! Capital de 26/1;211927 à 09/0811931, passando
II
a pertencer ao 5° Registro de Im6veis da Capital de 0210311932 até a
I
i
.
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5,' OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS
de SIo Paulo

01

,liao l'lulo"

01 de fevereiro de 2007

IMÓVEL: Annazém comercial n,' 602,
no andar térreo do CONDOMÍNIO
CONJUNTO ILHA, situado na
Queiroz, n.' 602, no 5.' Subdistrito _
Santa Efigênia, com érea útil de
, área comum de 2,162m' e área total de
28,31Om', correspondendo-lhe a fração ideal no terreno de 0,04663%,
CONTRIBUINTES:
001.043.0001-9,
001.043,0004-3 e 001.043.0005-1.

001.043.0002-7,

001.043.0003-5,

PROPRIETÁRIA: KHER EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA.,
CNPJ 60.557.402/0001-13, com sede nesta Capital, na rua Barão de Duprat, n,' 315, 7.'
andar, sala n.' 71.
REGISTRO ANTERIOR: R, 3, de 28/0811979 e R. 22 (Instituição e Especificação de
Condomfnio), de 0110212007, ambos da matriculan.' 23.494, deste Registro de Imóveis.

I

nos

Jacomino, Oficial Registrador.
Antonio Violin, Substituto do' Oficial.

,

I

pertencido anteriormente aos 15° e,ao Registros. O se Subdistritoao 5" Registro de Imóveis deCapitai desde 21/11 11942;1t6 8 presente
ao, 2" e 3" Registros. O 7"'Subdistrlto- Comsolaçto
~~~;~:,~.
5° Registro de Imóveis da Capital d~ ~1211927 à 0010811931, passando
~(
a pertencer ao 50 Registro de Imóveis da Capital de
.
.
i

..

~
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5,' OFICIAL DE REGISTlRO DE IMÓVEIS

de SAo Paulo

01

01 de fevereiro de 2007

Slo Plulo,

IMÓVEL: Armazém comercial n,'
no andar térreo do CONDoMINIo
CONJUNTO ILHA, situado na
Senador Queiroz, n,' 606, no 5,' Subdistrito •
Santa Efigênia, com ârea útil de 25,723m', ârea comum de 2,127m' e ârea total de
27,85Om', correspondendo-lhe a fração ideal no terreno de 0,04587%,
CONTRIBUINTES:
001.043,0001.9,
001.043.0004-3 e 001.043,0005·1.

001.043,0002·7,

001.043.0003·5,

PROPRIETÁRIA: KHER EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA"
CNPJ 60,557.40210001·13, com sede nesta Capital, na rua BarAo de Duprat, n,' 315, 7,'
andar, sala n.' 71,
REGISTRO ANTERIOR: R, 3, de 28/08/1979 e R. 22 (lnstituiçAo e Especificação de
Condominio), de 0110212007, ambos da matricula n,' 23.494, deste Registro de Imóveis,

que

j

Jacomino, Oficial Registrador.
Antonio Violin, Substituto do OficiaI.

I

i

i

anteriormente aos 150 e 3" Registros. O 5° Subclistr~o
de Imóveis daCapltaldesde 21/11/1942alé a presente
e ,3° Registros. O $ubdistrito- Consolação

ao,?

r

de Imóveis da Capital de 26/12/1927 à 09/0811931, passando
~

Registro de Imóveis da Capital de

~3J1932até

CÓPIA EXTRAloA N9
TRIBUNAL DE JUSTiÇA DE SAO PAULO
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LIVRO N.' 2 - REGISTRO

5,' OFICIAL DE REGISTRO
de SAo Paulo
Slo PaUlo,

~~EIS

01 de fevereiro de 2007

IMÓVEL: Armazém comercial n,'
localizado no andar térreo do CONDOMINrO
CONJUNTO ILHA, situado na
Senador Queiroz, n,' 612, no 5,' Subdistrito Santa Efigênia, com área útil de 23,109m', área comum de 1,911m' c área total de
25,020m', correspondendo-Ihe a fração ideal no terreno de 0,04121%,
CONTRIBUINTES:
001.043.0001-9,
001.043,0004-3 e 001.043,0005-1.

001.043.0002-7,

001.043,0003-5,

PROPRIETÁRIA: KHER EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA"
CNPJ 60,557.40210001-13, com sede nesta Capital, na rua Barão de Duprat, n.' 315, 7,'
andar, sala n,' 71.
REGISTRO ANTERIOR: R. 3, de 2810811979 e R, 22 (Instituição e Especificação de
Condominiol, de 0110212007, ambos da matricula n.' 23.494, deste Registro de Imóveis,

Ja"omlino - Registrador

Jacomino, Oficial Registrador.
Antonio Violin, Substituto do Oficial.

E

Registro de Imóveis daCapltal
~:~.~:;~~r~ll~~:~ª~.:~nte~~riormente
80S e 3° R~iy;~:i~;t:~~b~,:~:~~
6°, 2' e 3° Registros. O -r Subdistrito- Consolaç!o
de.~~

de Im6vels da Capital de 26112/1927 à 0910811931, passando
5° Registro de Imóveis da Capital de 0210311932 até a

•

~

CÓPIA EXTRAíDA NC)
TRIBUNAL DE JUSTiÇA DE SAO PAULO

Processo n° 583.00.2008.101477-7

CONCLUSÃO
Em 21 de janeiro de 2008, faço estes autos
conclusos ao (a) MM(a). Juiz(a) de Di ito
Dr(a). Gustavo Henrique Bretas Mar
da 1a Vara de Registros Públi s.
Maria Isabel , esc. Di itei.

Vistos.
Ao 5° Registro de Imóveis.

•

Após, ao Ministério Público
Int.
São Pa Paulo, 21 de janeiro de 2008.
Gustavo Henriqu

re as Marzagio

Juiz(a) de ireito

de 2008, recebi os presentes
aria Isabel escr, subscrevi•

•

F, •• "

JLf

REMESSA

~~~-::-l~:~--·~-~~;~--~t;tr::~~·-:·§.~:.~Ó
. t:.U..._____ ----.---.. _ .. --__ ___________ - _____________________________ ._
Eu._~.++---~ . -.-_-.. ___ .____ .___....__. cllcr. aubscr..-

5. 0 Oficial de Registro de Imóveis

Sérgio Jacomino, Rcgistr.ldor
Rua Marquês de Paranaguá, 359 - Consolação - São Paulo - CEP.: 1303-050
Telefone: (11) 3129-3555 - Fax: (11) 3256-8161
E-mai!: sergioiacomino@gmail.com
São Paulo, 28 de Janeiro de 2008

Informação VRP n.O 288/2008
Ref.: Processo: 583.00.2008.101477-7

Senhor Juiz

Em atenção à r. determinação de fls. 135 doa autos, tenho a
honra de informar a Vossa Excelência que a situação registrária atual do imóvel localizado
na Rua Carlos de Souza Nazareth, 367, 373, 375, 379, 391 387,383 e 395; Rua Barão de
Duprat, 436, 448 e 452; e Avenida Senador Queiroz, 592, 596, 600, 602, 606 e 612, onde
foi instituído o CONDOMÍNIO CONJUNTO ILHA, com suas unidades autônomas, está
retratada nas certidões anexas.
o presente procedimento, provocado pelo Juizo da 400. Vara
Cível Central da Capital de São Paulo, alberga documentação, em cópias extraídas dos
autos do Processo n.o 583.00.2007.201152-1 da ação de outros feitos não especificados,
daquele Juizo, onde, no que toca a este 5.° Oficial de Registro de Imóveis da Capital, foi
pedida a anulação da Instituição do Condomínio denominado "CONDoMÍNIo
CONJUNTO ILHA", sob os seguintes argumentos: I - é exigida a forma de Escritura
Pública (fls. 51/ 58 dos presentes autos); 2 - há a necessidade de anuência dos condôminos
para a instituição do condomínio edilicio (fls. 59/ 64); 3 - não houve a observância do
bloqueio judicial da 26". Vara Cível; e 4 - A empresa Kher não era a proprietária do imóvel
em vista de inventário do sócio Avedis que deteria 26% das quotas sociais da empresa (fls.
65).
Quanto ao primeiro óbice levantado, não há previsão legal a
exigir a escrituração pública para a instituição e especificação do condomínio edilicio,
como confirmado pelas Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo
em seu item 211.
"211. A instituição e especificação de condomínio serão registradas mediante
a apresentação do respectivo instrnmento (público ou particular), que caracterize e
identifique as unidades autônomas. acompanhado do projeto aprovado e do "habite-se"."
O segundo óbice apresentado ao registro da especificação do
condomínio edilicio em discussão, foi a ausência da anuência dos condôminos para a
prática do ato registrário. Ocorre que, pelo R.3 da Matrícula n.O 23.494 (originária
condomínio), a empresa Kher Empreendimentos e Admínistração Ltda' era a ' a
proprietária do imóvel passando a ser a proprietária de todas as unidades autôn mas
criadas após a instituição e especificação do "Condomínio Conjunto Ilha", co o se
depreende das certidões atualizadas acostadas ao presente feito, por este 5.° ficiali / \
Registrador.

I

li \

Portanto, como única proprietária que era, estava habilitada a
requerer e instituir o prédio em condomínio (ex-vi do disposto no Capítulo VII - Do
Condomínio Edilício do Código Civil e disposições da Lei 4.591/64).
Em terceiro lugar foi alegada a exístência de bloqueio da 26'.
Vara Cível. De fato havia uma averbação feita sob AV.20 na Matrícula (mãe) n.o 23.494,
em que foi noticiada a ação proposta junto àquela 26'. Vara Cível. Entretanto, a averbação
sob Av.21, na mesma Matrícula, cancelou a Av. 20, com o cumprimento do r. Mandado
expedido pelo mesmo Juízo da ordem que a originou, o que pode ser comprovado na
Matrícula n.o 23.494, que junto ao presente.
Por último, houve a alegação de que, à época da instituição e
especificação do "Condomínio Conjunto Ilha", a empresa Kher não mais seria a
proprietária do imóvel, tendo ocorrido o passamento de um de seus sócios. Ora
Excelência, é cediço que as sociedades de capitais não sofrem lapso de continuidade com o
falecimento sócios, e mesmo que todos os sócios venham a sofrer este trágico infortúnio,
no mesmo momento, ainda assim, a sucessão nas quotas sociais se opera, transmitindo o
poder de comando e condução da empresa a quem de direito.
Desta forma, não há erro registrário, tendo sido devidamente
observados os princípios registrários, fiéis os atos praticados ao Título apresentado e que
originou o registro em debate.
Sendo o que cabia informar, renovam-se à
meus protestos de profundo respeito e elevada consideração.

o acomino
Re istrador
arco Antonio Violin
Substituto do Oficial

Ao Excelentíssimo Senhor Doutor
MARCELO MARTINS BERTHE
Juiz da 1a. Vara de Registros Públicos
Praça João Mendes, s/n.o ,22.° andar - sala n.o 2200
Centro - São Paulo - São Paulo - SP
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5.0 CARTORIO DE REGISTRO DE I
de São Paulo
São Paulo. 11
.-

-

de

Abril

-

Imóvll: U. prédio com cinco ar~a~an., .1tuado à rUI Carlos d. Sou a
N.~arath, 367, 37S. 383 I 39S, •• quina com a rua aario di Ouprat n
452, no SI subdiltrito - Santa Efigl"ia. I o resplctivo t.rreno .adindo 28,53 •• di frlntl p.ra a rua Carla. di Sou~a Nazarath, por 8,lOm. di um lado, ondl confronta co. a conrluincia da Avanida IrrA
diaçio e rua Carlol d. Souza Nazarath, I 22,45.. para a rua Bario de Duprat, a1'. di duae 1inhal qUlbrada. di 3,53••• 4,00•• , aendo I
que na linha dga fundo I, onda faz funtl para a aVlnida Irradiação.:
mldl 28,80•• , Incerrando ume ária de 498,00.2.
Contribuinte: 001.043.0001-9 - 001.043.0002-7 - 001.043.0005-1 - 001.043.0003-5 I 001.043.0004-3.
ProPEi.tário., "ARILENA RACY BUSSAB, do lar, a.liltida d. seu .arido, co. qua. a, ca.ad. pela r.g1ml di comunhlo di bln •• Intll da lli
6.515/77. SILVIO BUSSAB. arquitlto. br•• illiros, RG. nll 2.669.335 I
,2.001.335, CIC. 762.674.238-91 I 037.809.888-87, • "ARISTElA RACY I KHEIRAlLAH, que a'lina "ARJSTElA SI"XO RACY KHEIRALLAH, do lar,
a'liatida por SIU .arido, com qUI. í caaada no regima de comunhão de bens, IntlS da lai 6.S15/77. fELIPE KHEIRALlAH fILHO, Iconomista
I
: br.li1airol, RG. 3.551.212 I 3.300.751, CIC. 769.09S.308-53 8 - - I 004.339.008-06, todoa dOMiciliadoa nlstl Clpital.
I!!.!gistEo ,ntuiora tranloriçõ.. nll 99.402 , 99.403, dut, R..giatr

-

I'

I O OfICIAl~~
I
2 ___
CLflL:SULA5
Av. 1 ". 23.494, em 11 da Abril di 1.979
Pela avarbação 1 i m,rgl. da, tr,n,criçÕ'1 99.402 a 99.403. conatl
que, o imóvll foi gravado COII aa cllululaa di Ib.olutl incollunic,bl
lid,dl vitalicia I di iMplnhorabilidadl, Ixtln.iva. ao. frutos B randimentos,
•
A I.crlvantl

lutor1zada,~~~~~~o~~~~~,~~~~~~~

I.

2 1'1. 23.494,
11 di Abril di 1.979 PRL:io'ILiSA Dl:. VU,u!\ ( cua.J!;/<
Pala alcritura da 20 di faveniro da 1.979, do 101 I. artório da No-_~~ __ ,~ _____ .___,,_-iJ<.o.nUJl!lA_nOVUlo L
__,___

> R.

o . . _ _ _ _ _- '

r~~lriCUla

~.494
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verso

,-------------.-

----,--,----,--,------;--------
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Notas dllta Capital, LI 1.357, fls. 95, oa propriltáriol comproletara.-!! ! vender o i.óvII, a KHER - EMPREENOIMENTOS E AOMINlSTR~·
ç~O LTDA., com sãda nasta Capltal, à rua Comendador Affonso Kh,rlakien, 79, gR andar. aala 94, CGC. 60.557.402/00Dl-13, paIo praça di
Crlll.ODD.DDO,DO, do qual fói paoa a quantia da Crll.OOO.DOO,DD. o
saldo slrã pago da sl9uintl forms: Cr'2.S00.000,DO no dil 6/3/1979,
CrS5.50D.DOD,DD par .110 di 5 prlstaçã.1 mansais 181m Juros, na V!
lar di Crl1.100.00D,DO cada ula, venclndo-II a 11 Im 10/4/79, e as
da.aia a. igual dia dOB mlB8S subaaquantlB. O prl'lntl í irrltratá-

,

vaI e lrrlvogaval.
A

eacrBVlntl autorizadl,

Js. 4·

I

t~

Pala escritura de 13 de agosto de 1.979, do lOU Cartório de Notas
desta Capital, LU 1357 fls 153, os proprietários venderam o imovel,

TRAÇÃO LIDA"

J'

= EMPREENDIMENTOS

,.",r".,.,

A escrevente autorizada,

shJ-.~;;;;;.

E AD~INli

h

,4Ua 7"--'

~

AV 4 M23.494, em 28 de agosto de 1.979

CMliCELAMl~TU

fica cancelado o R 2 M23.494, em virtude do imoval ter sido vendido á própria promitente compradora, pala escritura supra.
A escrevente autorizada,

.

dl-~D

Q

•

-,

. r __ ._._!_--~ ....q~

~-

R.S - ~. 23.494 - am 21 de julho de 1.982.
HIPOT€CA
Pela escritura de 19/07/1g82, do lza Cartório di Notas dIsta Capital, Lv8 1.004, fls. 205, a KHER E~PREENOIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA, já qualificada, deu o imóvel desta matricula, em hlpotéca ao
BANCO VALBRAS DE INVESTIMENTO S/A, com slda nesta Capital, a Avenid
Paulista na 1.337, 238 8 248 andaral, CGC 50.589.375/0001-25, para
> garantia da divi~a da CrS-53.571.000,OO, 8quiwalen~B a usS-:::::::
USS-3DO,OOO.oo, a rlzao da 178,57 o dolar, que sera paga da seguln(continua na ficha nR 2)
N

SérgiaJé
Rua Marqut

R 3 M23.494, em 2B da agosto de 1.979 (VENDA E COMPRA)

pelo valor de CrS11.00D.OOD,OO, á KHER
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I
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5,' CARTORIO DE REGISTRO D
d, São Paulo

LIVRO N,o 2 " REGISTRO
GERAL
matricula

O

São Paulo, 21

de

julho

(continua~ão da ficha n8 1)

1983. O. Juroe eio deu ido. ne. 'I,uint •• d.t •• , 2./08/82, 25/02/83 • 26/0a/83.
A cOl111io, no valor di USI-23,625.0Q •• rí p.O' d. IIOuint. for"1
USI-13.DDB.33 n. d.t. do
, • USI-1D,III.I' •• 25/02/1983. Divide •••• qUI I.r'
, d..
à tlXI liquide anual da 2,25~
.ci'l do libot p
a.polito.
• •••• tr.1.'nt.,-

•• guinta for"1 o principIl d, USS-300,aOO.DD ••

d. und.
•

inclulÍve o

Ragiltrada

CDnta

a. dlv.aora •

CLODOMIR NUNES DA SILVA

".''.Y]

EecmtntI _lzado

AV.S M.
Fica cancelado oR;S em virtude da autorização dada pelo BANCO VALBR~S DE INVESTIMENTO S/A., de acordo com o instrumento ~articular _
datado de 17 de maio de 1.9~4.

~vsrbado

\1

':-;'~~.,S"&.

por IIVA

'iõbUclo--

R.? M.23.494, em 7 de junho de 1.984
HIPúTECA

Pela escrituz:a da 21 de março de 1.964 do 12 R Cartório da Natas deJ.
ta Capital, Lv.1066, fls.62, KHER EMPRE(NDI~ENTOS E ADMINISTRAÇ~O _
LTúA.,

já

qualificada, hipotecou o imó~el ao B~NCO VALBR~S .DE INVES

T!MENTO S/A., com sede nesta C~pital, , Av. Paulista, 1337, 23;

e

24 Q andares, CGC.50.SS9.37S/0001-25, em garantia da q!vida de Cri #
•
,
100.000.000,00, sujeita a correçao monetarl8 que 88ra paga ao ere ~
,

N

dor mensalmente, de acordo com D índica.de variaç~o daa ORTN's., a
ser resgatada atravéa de 4 parcalas ao valor de Cr$25,OOO.00D,00, _
cada uma, vencendo-se em 29.05.84, 28.06.84, 27.07.84 a 27.08.B4. _
Multa de 10% em caso Judicial.
Regi str ado por
>

_A!!!L,~~A.8?11 õlõíMa;s(CONTINUA NO VERSO)
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r
l

matricula,

23.~U

J

rflCh8]
I
2
'---verso

Iv. 8 - ". 23.4'4, .. 11 d. S.t.,bro d. 1'84
DE"ALlCIO

-

P.10 r.qu.ri •• nto dat.do d. 31 •• ago.to d. 198~, proc.d .... e .etaeverltaVII pere conetu que o predio .. hhnt. no hruno. oltjeto d.pr••• nt., '01 d••01idD. con'or.. prDva o .uto d. Conclu." nl 022/8~
S{, .xp.d1do •• 24/02/1982, p.1a P.".S.P.

.

. lIerballo por, ~~ ;(.
O - •

~

&~
U

DE iMÓVEl:

W.A 1'01:11111(0 Qt.IOItU.

"'asa'" '.ai

(J

' tE

~

Rua Marquês c

"VOINCA DE PENOftIIACIO DE RUA
P.lo ..... r.qu.ri .. nto, proc.d .... I •• tl 1.lr•• gão plr. conatar .que • A•• n1da Irrldiaç;o, .. neiaAldl n•• tl IItricula, t •• atua1 •• nt •
• d.no.in.çio d. Avanida S.nador Queiroz, cenr.r,. provI Irquiwldl Cartório. .
AwarbldD por Jo~

~. 8

. "
Q

....lA

I

'/'08HIKO ENoIOItOI

1 _ AozNJ

+

Av. 10 - ". 23.49~ ••• 11 d. S.t•• bro d. 198~
COIISTRuclo
P.lo ....0 raqu.ri •• nto. proc.d.-•• a a.tl Iv.rbação para conatlr -que no t.rr.no, oltJ.to di pr"lntl. roi con.truído UI pr.dio co. 17I~z.n •• ~u. rlc.bl. o. nla. 367, 373, 375, 379, 387, 391, 383 I -395, di RUI Clrlll di SoUZI .lzlrlth. I Ru. 8.ri. di Duprat. nl •• -~3il UI • U2. I 1I."1dl S.nador Qullrol, nla. 5961 5921 600, '021
6Di • 612, confara. provia Auto d, Conc1ulaio nl o22/82... sl ...P.dido
.. 24/02/1982, pl11 P.".S.P.
Averbado

.

por,-l~ ~, ~1f RA..!...-::!.~

Av. 11 - M. 23.494, em 16 de Outubro da 1984
CANCELAMENTD DE HIPOTECA
>fica cancelado o R. 7 desta matricula, em virtude de autorização --dada paIo BANCO VALBRAS DE INVESTIMENTO S/A, n05 termos do

(CONTINUA NA rICHA 03)
"------

I

Sérgio

Av. 9 - ". 23.494 ••• 11 d. S.t••ltro d. 1984

n..h

.5.'; óFiCiiü

inatrume~
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5.° CARTÓRIO DE REGISTRO
de São Plulo

LIVRO N.· 2 • REGISTRO
GERAL

1Cha

matricula

(

8

23.494

03
.-" ... ....

_'São
--- Paulo,

instrumento

16

de Outu

setembro de 1984.
I

Averbado

/

./

ClODOMIR NUNES DA SILV.

EeirMafI •·...do

,.'

DE REGISTRO
; DA CAPITAL

Jacomino
lparanaguá, 359

12 HIPOTECA

de Outubro da 1984

R.

Pela escritura da 13 da setembro da 1984, do 7a Cert~rio de Notas
desta Capital, livro ?197, rls. 267, KHER EMPREENOI~ENTúS E
TRAÇ~O LTDA., com ssde nesta Capital, à Rua Barão da Ouprat, na 31
78 andar,

c.G.e.

na 60,557.402/0001-13, hipotecou o lm6vel

BANDE~RANTES

DE INVESTIMENTOS S/A, com aede nesta Capital, à Rua
Vista, na 162, c.e.e. na 63.090.609/0001-19, para garantir a dívida

de

~$

400.000.000,00, oriunda do Contrato da Abertura de Crédito

Outras Avenças, na C.C.R.P-676-84, celebrado em 13 de setembro de 1994, do mesmo valor, com vencimento final para la de junho de 1985
sujeito a correção monetária igual a veriaç~o das ORTN's, alám dosjuros de 24% áO ano, incidente sobre o saldo devedor corrigido - __ _
monetariamente,
~..."•• ww~ .. -·,-....,.""o mensalmente nas seguintes
datas: 1S/l0/.LlIalLnIJU/1984;
13/03/1985;

04/1985; 13/

11/01/1985; 11/02/1985;
1985.
ClODIOMIR ~lUNES DA SIL.VA
Eacrmnlt ....do

Av. 13 - ". 23.494, e. 28 de Ago8to d. 1985
CANCEL.A"ENTD DE HIPOTECA

fica canc.lado o R. 12,

virtuda d. autorização dada pilo crldor,
BANCO BANDEIRANTES DE lNVE~TIIU:NTOS S/A, noa ter,ol da, IIcritura d.
7 di ago.to d. 1985, do 201 Cart&rl0 d. Natal dl.t. Capital, livro·
8.

11.026, fll. 0307.
>1 Averbado

por,

ofi. eI, .".
~~i> &"'D....
' , l°
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í

malrlcula-

ífiChaJ

23.494

I 03

'--.: verso

R. 14 • ". 23.49., ,. 28 de Agosto di 198~
HIPOTECA
Pela ascritura da 7 da agolto da 1985, do 20 R Cartório da Notaa .._
da,ta Capital, livro 1.026, ri,. 0307, KHER ENPREENOJ"ENTOS t AO"IN 5
TRAÇlo LTOA., co. "d, na,ta C,pital"à RuaCo•• ndador Affon,o --Kharlakian, 79, 91 andar, cJ. 95, C.G.C. 60.557.402/0001-13, hipota
cou o i.Ó.ll, ,ao BANCO BANOEIRANTr5 DE INVE5TI .. ENTOS S/A, co. ,.de
n.ataCapital, a Rua Boa Vista, 162, 7. andar, C.G.C. 63.090.609/
0001-19, para garantir a dIvida di ~ 800.000.000, oriunda do :---•
contrato de abertura de crldito
• outras .v.nçaa, d, nl C.G.R.P. 162/a5, cal. brado
7 d. agosto da 1985, do ••••0 v.lor, co. vanc!
•• nto rinal para 3 d. junho d. 1986, sujaito • corração lonatária igual. variação dl8 DRTN's, ali. da jurol da 2,75% ao .ia, incidan
te, ,obra D .aldo devedor corrigido •• natlria.ant., a_bOI' dividas I
pagai .,naal.antl naa ,aguinte, datea: 06/09/19851 04/10/1985' 05/
11/19851
03/02/1986,
. 05/12/1985' 03/01/19861
.
. 05/03/1986' 04/04/1986
02/05/1986 , 03/06/1986.

5.' DF
DE IM

~E

Ru.
._II

a.

Ragiltrado por, ?r,itJ~$ , ' cSttBfo

dto cJZ. .tOPfl

Eocr. Aut..isaoo

Av.

I-

15 K. 23.494. em 21 de Julho de 1.986.

fica CANCELADA a hipoteca registrada sob n R 14, desta 11&tr!cula, em virtude da autorização dada pelo credor BANCO
BANDEIRAlf.rE5 DE
1:
5/At à devedora, nos termosda escritura de
do 18g Cartório de Notas desta ca
pital, Lv. 929, fls.
RINALDO JOSÉ MONlEALBANO
:7.
Averbado por,

Oflclal MtIor

R. 16 K. 23.494, em 21 de Julho de 1.986.
Pela mesma escritura sllpra, ICHER ElPBEElDIDNTOS E AlIllBI5TRAÇIO LTDA, Já qllalificada, dell em primeira,' única e especial hipoteca ao BANCO BANDEIRANTES DE INVESTIMENTOS S/A _
> ~á qualificado, o iIIlóve1 para garantia da dívida
'de

CONTIlmA lIA. FICHA 04
L.

-

j
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LIVRO N,· 2 ' REGISTRO
GERAL

5.' CARTORIO DE REGISTRO DE I

l

São Paulo.

r

matricula ~

de São Paulo

(fIC~~,

23.4~) ~

21 de

~uJ.ho

(continuação da ficha 03v A)
CZS.5.000.000,OO (oinoo milhões de c:ruzados), qu.e será pa,g

em 05/01/l.987, COll ju.ros de 3,2~ ao .as, que serão adequa
- - - - - I . dos a 60 e 121 dias, oriunda do contrato de Abertura de Cr;'
,IAl
JVEISDEDAREGISTRO
CAPITAL ' dito e ou.tras avenças
nll CGAP-O59/86 , celebrado entre as
mesmas partes em
986, do meaRO valor.
~o Jacomino
, ..d~~~u.~,35.:9

IIINALDO JOI! MONTEII.8ANO

Registrado por

01101111 MllIIr

Av. 17 - M. 23.494, em 15 de Maio de 1987
Fica cancelada a hipoteca registrada sob nll 16 nesta matr!cu
la, em virtude da aut ização dada pelo credor, BANCO BANDEI
RANTES DE INVESTI
S/A. já qualificado, nos termos dõ
instrumento particu
datado de 23/03/1987.
Averbado por,

l\IIIWlO cn,;,1
- MOMTElI.BANÓ
~,.laI

••• "." ••••••• *104a .. lNI'1u.

• ••••••• f •••

".* •••••••• *",,* ••••

R. 18 • M•. 23.494, em 15 de Maio de 1987
Pela Cédula de Crédito Comercial nQ 002/87, emitida nesta Ca
pita1, em 23/03/1987, pela proprietária KHER EMPREENDIMENTOS
E ADMINISTRAÇ~O LTDA., já qualificada, registrada sob ng •••
3.960, em 15/05/1987, no Livro nll 3 de Registro Au~iliar, deste Cartório, o impvel matriculado foi dado em HIPOTECA CE
DULAR de PRIMEIRO GRAU ao BANCO BANDEIRANTES DE INVESTIMENIDS
S/A, já qualificado, para garantir a dívida de cZS ••• ·.......
5.600.000,00 (cinco milhões e seiscentos mil cruzados), pagá
ve1 por meio de uma única parcela vencível em 25)05/1987, s~
jeita sos aeguintes encargos: a) Reajuste Monatario, com base no rendimento nominal das Letras do Banco Centra1-LBC Fis
cal, incidente aobre o saldo devedor e exigível mensalmenta=
nas seguintes datas: 22/04/1987 e 25/05,19B7; b) Juros: Os juros serão devidos ~ ta~a de 3,5% 80 mes, sobra o saldo devedor reajustado conforme item "ali acima, devidos e pagos •
mensalmente nas seguinte datas: 22/04/1987 e 25/05/1987.
>

Registrada por,
*****************

RIIIALDO oDE MONn:AWIIl
Oficio! M. .

,

.***************************

- continua no verso -
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Cfl~~J

matricula

23.494
o

verso

Av. 19 - M. 23.494, em 25 de setembro de 1997
Fic~

CANCELADA a hipoteca cedular constante do R. 1 , d
matrícula, em virtude da autorização dada pelo cre o ANCO
BANDEIRANTES DE INVESTIMENTOS' S/A, já qualificad ~ os termos do instrumento particular datado de 21.08.1

01"::::-

6. : DFIC.
DE:/MÓI
I

Ittr!llíftlt',

,

D\CJ.o.M.t&ANI

$érgÍ!

*****

..!!ua Marquês

*****

Av. 20 /23.494 cumprimento de decisão judicial
Em 16 de janeiro de 2003 - Prot. 167,998 ( 19/121

o

Em cumprimento ao r. Mandado expedido em 12 de dezembro de 2002, pelo JuIto êl~;
Direito da 26", Vara Civel da Comarca da Capital do Estado de 810 Paulo, extraído dos
autos de Arrolamento de Bens (Proc. 000.02.207548-8, controle 3217), requerido por
RICARDO CLEMENTE KllERLAKIAN, brasileiro, casado, advogado, RG
5.117.399/S8P-SP, CPF 010.160.118-22, residente e domiciliado neSta Capital, na rua
Inácio Pedroso, n.0 65, ~ KHEa EMPREEDlMEN'f08E ADMINISTRAÇÃO
LTDA., CNPJ 60.557.40210001-13, com endereço nesta Capital, na rua BarDo de
Duprat, n.· 315, 7.· andar, salas n.°s 74175; MARIA GEBENLIAN KllERLAKIAN,
brasileira, viúva, do lar, RG 1.194.001-3, CPF 148.087.708-57, residente e domiciliada
nesta Capital, na rua Ampélio Dionízio Zocchi, n.· 64; REINALDO CLEMENTE
KHERLAKIAN, brasileiro, solteiro, advogado, RG 5.117.398-0, CPF
010.182.468-86, residente e domiciliado nesta Capital, na rua Georges Agrícola, n."
173 e ESPÓLIO DE AVEDIS CLEMENTE KHERLAKIAN, representado por sua
invetariante MARIA GEBENLIAN KHERLAKIAN, procedo à presente averbação
para ficar constando que, pela sentença proferida em 05 de dezembro de 2002, pelo
MM Juiz de Direito da Vara citada, Or. Carlos Henrique Miguel TreviSan, 1hl
concedida em parte a !jmjppr p1eitpda na ipicial para o fim de determjnar sejam
aaoladm OS bens imóveis, entre eles o objeto desta matricula, efetuado através de
termo de arrolamento datado de 09 de d
de 2002, figurando como depositários
os sócios requeridos, nomeados por r. d
o de 05
ezembro de 2002

ALE,Annuo

>

- continua na ficha 05 ~

••

_oo

o

,
o

I

''''........
,..."
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5.· OFICIAL DE REGISTRO
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,

05

Paulo,

16 de janeiro de 2006

Av, 21 /23.494 cancelamento-da ave ção
Em 16 de janeiro de 2006 - Prot. 189, 21 (04101/06)
IL Df RfGISTRÕI
. S DA CAPITAL

Jacomino

~naguá,359

-

Em cumprimento ao r. Mandado expedido aos 22 de dezembro de 2005, pelo Juizo de
Direito da 26", Vara Clvel desta Capital, extraído dos autos n.. 000.02.207548-8,
controle n.· 3217 da Ação de Arrolamento de Bens, movida por RICARDO
CLEMENTE KHERLAKIAN, já qualificado, em face de: 1) KllER
EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA.; 2) MARIA GEBENLIAN
KHERLAKIAN; 3) REINALDO CLEMENTE KHERLAKIAN e 4) ESPÓLIO DE
AVEDlS CLEMENTE KllERLAKlAN, representado por sua inventariante MARIA
GEBENLlAN KHERLAKIAN, todos já qualificados, procedo à presente averbação
para constar o cancelamento da averbação n.° 20, desta matricula, uma vez que foi
detenninado o levantamento do arrolamento de bens,

,

•
R. 22/23.494 instituição e espiciflCDÇão
condomínio
Em 01 de fevereiro de 2007 - Prot. 199, (19/01/07)

TÍTULO: Instituiçlo e especificação de condonúnio_
FORMA DO TÍTULO: Instrumento particular datado de 12 de outubro de 2006,
PROPRIETÁRIA E INSTITUIDORA: KllER EMPREENDIMENTOS E
ADMINISTRAÇÃO LTDA., CNPJ 60,557,402/0001-13, com sede nesta Capital, na
rua Barão de Dupra!, n,o 315, 7,· andar, sala n.0 71,
OBJETO DA INSTITUIÇÃO: O prédio com 01 (um) pavimento e mezanino. com 17
(dezessete) unidades autônomas (armazéns comerciais), localizado na rua Carlos de
Souza Nazareth, n,·s 367. 373, 375, 379, 387. 391. 383 e 395; rua Barão de Duprat, n.·s
436, 448 e 452; e avenida Senador Queiroz. n,·s 592, 596, 600, 602, 606 e 612, no 5,·
Subdistrito - Santa Efigenia, denominado "CONDoMíNIO CONJUNTO ILHA".
destinado a fim exclusivamente ~mercial, com a área construlda de 607.18m).
devidamente averbado sob n,· 10. nesta matrícula,
DAS PART!iS COMUNS: Aquelas definidas pelo artigo 3,· da Lei n,· 4,591/64 e § 2,·
do artigo 1.331 do Código Civil Brasileiro, tidas e havidas como coisas inalienáveis,
CoIId!r ••• ,. .o
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individuais, acessórias e indissoluvelmente ligadas às demais partes do edificio, as quais
por sua natureza ou destino são de uso e utilidade comum a todos os condôminos, muito
especialmente o terreno onde acha-se construido o edificio, os medidores de água, luz,
gás encanado e de telefone, a caixa d' água, as fundações, as colunas, as paredes
divisórias, a laje impermeabilizada e tudo o mais que por sua natureza seja de uso e
propriedade comum. Os direitos de cada condômino às partes comuns sio inseparáveis
de sua pÍ'opriedade exclusiva; são também inseparáveis das frações ideais
correspondentes as unidades imobiliárias, com suas partes acessórias.
DAS PARTES DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA OU UNIDADES AUTÔNOMAS
E DE USO EXCLUSIVO: Constituem partes de propriedade exclusiva dos condôminos
denominadas armazéns comerciais, num total de 17 (dezessete) unidades, que assim se
descrevem:
1. Unidade autanoma - Armazém comerciai n,· 436;
2. Unidade autônoma - Armazém comercial n,· 448;
3. Uaidade autônoma· Armazém comercial n,· 452;
4, Ualdade aut6noma· Armazém comerciai n,· 367;
5. Unidade autaRoma· Armazém comercial n,· 373;
6, Ualdade autllnoma • Armazém comerciai n,· 375;
7. Unidade autônoma - Armazém comerciai 0.. 379;
8. Ualdade autllnoma - Armazém comerciai n,· 383;
9. Unidade autllnoma - Armazém comerciai n,· 387;
10. Unidade autônoma - Armazém comerciai n,o 391;
11. Unidade autônoma· Armazém comereial n." 395;
12. Unidade autônoma· Armazém comerciai 0.. 592;
13. Unidade autanoma. Armazém comercial 0.. 596;
14. Unidade autônoma - Armazém comercial n." 600;
15. Unidade autanoma • Armazém comercial n." 602;
16. Unidade autônoma· Armazém comerciai 0.. 606; e
17. Unidade autanoma • Armuém comercial n." 612.
ÁREAS E FRAÇÕES IDEAIS DAS UNIDADES AUTÔNOMAS:
1. Unidade antlinoma • Armazém n,· 436 • Armazém comercial, situado no andar
térreo do Condomínio Conjunto llha, situado na rua Barão de Duprat, n.. 436, no 5.·
Subdistrito· Santa Efigênia, com área útil de 4S,748m', área comum de 3,782m' e área
total de 49,S3Om', correspondendo-lhe a fração ideal no terreno de 0,08157%;

.".1. •fi<:

5. o OFIGIII(
DE IMí ,I.

SérgiOJ
Rua Marquês de

187/200828/01/2008 11/15

LIVRON,o 2 - REGISTROG

r:MMrtCUI94l
23.494

~"----r

•t

06

5." OFICIAL DE REGIS

lo Plulo,

O

01 de fevereiro de 2007

2. Unidade aut6noma - Armuém
448 - Armazém comercial, situado no
térreo dD Condominio Conjunto Dha, situado na rua &rio de Duprat, n." 448,
Subdistrito - Santa Efigênia, com área útil de 37,038mz, área comum de 3,062m' e ~-I-'"
total de 4O,100m2, c:orrespondendo-lhe a fraçio ideal no terreno de 0,06604%;

·1'"'" REGISTRá'

....A CAPITAL

'comino
;r~uá,359
~._-~

3. Unidade allt8noma - Armuém LO 451 - Armazém comercial, situado no andar
térreo do Condominio Conjunto Uha, situado na rua &rio de Duprat, 0.. 452, no S."
Subdistrito - Santa Bfigênia, com área útil de 46,986m', área comum de 3,884m2e área
total de SO,87Om2, coiTespondendo-lhe a fraçio ideal no terreno de 0,08378%;

4, Unidade aut6noma - Armazém LO 367 - Armazém comercial, situado no andar
térreo do Condomínio Conjunto Dha, situado na rua Carlos de Souza Nazareth, 0.' 367,
no S." Subdistrito - Santa Efigenia, com área útil de 3S,246mz, área comum de 2,9l4m' e
área total de 38,16OJnl, correspondendo-lhe a fraçlo ideal no terreno de 0,06285%;
S, Unidade aut6noma • Armazém n,o 373 - Armazém comercial, situado no andar
térreo do Condomínio Conjunto Dha, situado na rua Carlos de Souza Nazaretb, 0.° 373,
no S,o Subdistrito - Santa Bfigênia, com área útil de 33,177m', área comum de 2,743m2e
área total de 35,92Om2, cDrrespondendo-lhe a fraçlo ideal no terreno de O,OS916%.
6. Unidade aut6.oma - Armuém n,' 37S - Annazém comercial, situadD DD andar
térreo do Condomínio Conjunto Ilba, situado na rua Carlos de Souza Nazareth, n.O 375,
no 5.° Subdistrito - Santa Efigênia, com área útil de 30,813r03, área comum de 2,547m' e
área total de 33,36Om', correspondendo-lhe a fraçlo ideal no terreno de O,OS494%.
7. Unidade aut6noma· Armuém • ." 379 - Armazém comercial, situado no andar
térreo do CondDmfnio Conjunto Ilha, situado na rua Carlos de Souza Nazareth, n.o 379,
nD S." Subdistrito - Santa Bfigêllia, com área útil de 30,S82m2, área comum de 2,528m2 e
área total de 33,1 10m', cDlTCSpondendo-lhe a fraçlo ideal DD terreno de O,0S453%.
8. Unidade aut6Doma • Armazém n," 383 - Armazém comercial, situado no andar
térreo do Condominio Conjunto llha, situado na rua Carlos de Souza Nazareth, n." 383,
no S." Subdistrito - Santa Bfigênia, com área útil de 28,347m', área comum de 2,343m' e
área total de 30,69Om2, oorrespondendo-lhe a fraçio ideal DD terreno de 0,05054%.
9. UnJdade a.t6noma - Armazém D." 387 - Annazém comercial, situado no andar
térreo do Condomínio Conjunto Dha, situado na rua Carlos de Souza Nazareth, n." 387,
DD 5.° Subdistrito - Santa Efigênia, com área útil de 26,l48m', área comum de 2,162m' e
área total de 28,3lOm', correspondendo-lhe a fraçlo ideal no terreno de 0,04663%;
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lO, Unidade autônoma· Armuém n.· 391 • Armazém comercial, situado no andar
térreo do Condomínio Conjunto Uha, situado na rua Carlos de Souza Nazareth, n," 391,
no 5,· Subdistrito • Santa Efigênia, com área útil de 25,723m2, área comum de 2,127m2e
área total de 27,850m2, correspondendo-lhe a fração ideal no terreno de 0,04587%;
11. Unidade aut6Roma • Armuém n." 395 • Armazém comercial, situado no andar
térreo do Condomínio Conjunto Dha, situado na rua Carlos de Souza Nazarelh, n.. 395,
no 5,· Subdistrito • Santa Efigênia, com área útil de 23,109m2, área comum de 1,91lm2e
área total de 25,02Om2, correspondendo-lhe a fração ideal no terreno de 0,04121%;
12, Unidade autônoma - Al'IIUIÚm n.' 591 - Armazém comercial, situado no andar
térreo do Condomínio Conjunto Dha, situado na avenida Senador Queiroz, n.· 592, no 5,'
Subdistrito • Santa Efigênia, com área útil de 63,99Om2, área comum de 5,29Om2 e área
total de 69,28Om2, correspondendo-lhe a fração ideal no terreno de 0,11410%;
. 13. Unidade autônoma· Armazém n.· 596 - Armazém comercial, situado no andar
térreo do Condomínio Conjunto Ilha, situado na avenida Senador Queiroz, n,o 596, no 5,°
Subdistrito • Santa Efigênia, com área útil de 30,582nt, área comum de 2,528m2 e área
total de 33,11Om2, correspondendo-lhe a fração ideal no terreno de 0,05453%;
14, Unidade autônoma· Armazém n.· 600- Armazém comercial, situado no andar
térreo do Condomínio Conjunto Dha, situado na avenida Senador Queiroz, n.0 600, no 5,°
Subdistrito • Santa Efigênia, com área útil de 28,347m2, área comum de 2,343m2e área
total de 30,69Om2, correspondendo-lhe a fração ideal no terreno de 0,05054%;

1S, Uaidade aut6noma· Armazém n." 601 • Armazém comercial, situado no andar
térreo do Condomlnio Conjunto Uha, situado na avenida Senador Queiroz, n.' 602, no 5.°
Sub distrito - Santa Efigênia, com área útil de 26,148m2, área comum de 2,162m2e área
total de 28,31Om2, correspondendo-lhe a fração ideal no terreno de 0,04663%;
16. Unidade autônoma· Armazém n,' 606 - Armazém comercial, situado no andar
térreo do Condomínio Conjunto Ilha, situado na avenida Senador Queiroz, n,' 606, no 5,°
Subdistrito· Santa Efigênia, com área útil de 25,723m2, área comum de 2,127m2e área
total de 27,85Om2, correspondendo-lhe a fração ideal no terreno de 0,04587%; e
17, Unidade lutanoma • Armazém n.· 612 • Armazém comercial, situado no andar
térreo do Condominio Conjunto Dha, situado na avenida Senador Queiroz, n.. 612, no 5,'
Subdistrito - Santa Efigênia, com área útil de 23,109m.2, área comum de 1,911m2 e área
total de 25,02Om2, correspondendo-Ihe a fração ideal no terreno de 0,04121%.
,
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CONFRONTAÇOESDAS~DAD

1. Unidade aat6Doma • Armam D, 436· tem frente para a rua Bario de Duprat; 1""''-1'
lado direito com a rua Carlos de Souza Nazareth; do outro lado o esquerdo com o
armazém n.. 448 e nos fimdos com o armazém n.· 367 da rua Carlos de Souza Nazareth;
"E REGISTRO
DA CAPITAL

'comino

2. Unidade 8utAaoma - Ál'JIluém a,' 448 • tem frente para a rua Bario de Duprat; pelo
lado direito com os armazéns n,·s 436 da mesma rua Bario de Duprat e 367 da rua
Carlos de Souza Nazareth; do outro lado o esquerdo com o armazém n." 452 e nos
fundos com o armazém n,· 592 da avenida Senador Queiroz;

'~~?,9Uá. 359
..
'-~,.,.

3. UnJdade alltAaoma - Armazún a.· 452 - tem frente para a rua Bario de Duprat; pelo
lado direito com o armazém n.' 448 da mesma rua Bario de Duprat; do lado esquerdo
com a avenida Senador Queiroz e nos fundos com o armaÚJD D.. 592 da avenida
Senador Queiroz;
4, Unidade 8utAaoma • Armuém a,' 367 • tem frente para a rua Carlos de Souza
Nazareth; pelo lado direito com o armazém n.· 373 da mesma rua Carlos de Souza
Nazareth; do lado esquerdo com o armazém n," 436 da rua Bario de Duprat e nos fundos
com o armazém D.' 448 da mesma rua Bario de Duprat.

5. Ualdade autAaoma • Armazém 0,0 373 • tem frente para a rua Carlos de Souza
Nazarcth; pelo lado direito com o armazém n,· 375 da mesma rua Carlos de Souza
Nazareth; do lado esquerdo com o armazém n.· 367 da referida rua Carlos de Souza
Nazareth e nos fundos com o armazém n,· 592 da mesma avenida Senador Queiroz;
6. Ualdade autAaoma - Armam a,o 375 - tem frente para a rua Carlos de Souza
Nazareth; pelo lado direito com o armazém D.' 379 da mesma rua Carlos de Souza
Nazareth; do lado esquerdo com o armazém D.' 373 da referida rua Carlos de Souza
Nazareth e nos fundos com o armazém n,· 592 da mesma avenida Senador Queiroz;
7, Ualdade aut6noma • Armazim a,' 379 - tem freDte para a rua Carlos de Souza
Nazareth; pelo lado direito com o armazém n,' 383 da mesma rua Carlos de Souza
Nazareth; do lado esquerdo com o armazém n.' 375 da referida rua Carlos de Souza
Nazareth e nos fundos com o armazém n.' 596 da mesma avenida Senador Queiroz;
"8, Ualdade autOnoma • Armazém a,' 383 • tem frente para a rua Carlos de Souza
Nazareth; pelo lado direito com o armazém n,' 387 da mesma rua Carlos de Souza
Nazareth; do lado esquerdo com o armazém n,· 379 da referida rua Carlos de Souza
Nazareth e nos fundos com o armazém n.· 600 da mesma avenida Senador Queiroz;
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9. Unidade autônoma· Armazém n.· 387 - tem frente para a rua Carlos de Souza
Nazareth; pelo lado direito com o armazém n.· 391 da mesma rua Carlos de Souza
Nazareth; do lado esquerdo com o lIIIIlI2ém n.· 383 da referida rua Carlos de Souza
Nazareth e nos fundos com o lIIIIlI2ém n.' 602 da mesma avenida Senador Queiroz;
10. Unidade autônoma • Armazém n.· 391 • tem frente para a rua Carlos de Souza
Nazareth; pelo lado direito com o lIIIIlI2ém n.· 395 da mesma rua Carlos de Souza
Nazarcth; do lado esquerdo com o lIIIIlI2ém n.· 387 da referida rua Carlos de Souza
Nazareth e nos fundos com o lIIIIlI2ém n.' 606 da mesma avenida Senador Queiroz;
lI. Unidade autônoma· Armuém n.· 395 • tem frente para a rua Carlos de Souza
Nazarcth; pelo lado direito com a confluência das avenida Senador Queiroz e rua Carlos
de Souza Nazareth; do lado esquerdo com o lIIIIlI2ém n.. 391 da rua Carlos de Souza
Nazareth e nos fundos com o armazém n.' 612 da mesma avenida Senador Queiroz;
12. Unidade autônoma • Armuém n,o 592 • tem frente para a avenida Senador
Queiroz; pelo lado direito com os armazéns n.·s 448 e 452 da rua Bario de Duprat; do
lado esquerdo com o armazém n.. 596 da mesma avenida Senador Queiroz e nos fundos
com os armazéns n.·s 373 e 375 da rua Carlos de Souza Nazareth;
13. Unidade autônoma • Armazém n." 596 • tem frente para a avenida Senador
Queiroz; pelo lado direito com o armazém n.· 592 da mesma avenida Senador Queiroz;
do lado esquerdo com o armazém n." 600 da mesma avenida Senador Queiroz e nos
fundos com o lIIIIlI2ém n." 379 da rua Carlos de Souza Nazarcth;
14. Unidade autôloma • Armuém n." 600 • tem frente para a avenida Senador
Queiroz; pelo lado direito com o armazém n." 596 da mesma avenida Senador Queiroz;
do lado esquerdo com o armazém n,' 602 da mesma avenida Senador Queiroz e nos
fundos com o lIIIIlI2ém n,' 383 da rua Carlos de Souza Nazareth;
15, Unidade autôloma • Armuém n." 602 • tem frente para a avenida Senador
Queiroz; pelo lado direito com o armazém n,' 600 da mesma avenida Senador Queiroz;
do lado esquerdo com o armazém n.· 606 da mesma avenida Senador Queiroz e nos
fundos com o lIIIIlI2ém n.· 387 da rua Carlos de Souza Nazarcth;
16, Unidade autônoma • Armazém n." 606 - tem frente para a avenida Senador
Queiroz; pelo lado direito com o lIIIIlI2ém n,· 602 da mesma avenida Senador Queiroz;
do lado esquerdo com o armazém n.. 612 da mesma avenida Senador Queiroz e nos
fundos com o armazém n,' 391 da rua Carlos de Souza Nazarcth; e
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17. Unidade aut6noma • Arma'
612 • tem frente para a avenida
Queiroz; pelo lado direito com o
0.. 606 da mesma avenida Senador
iroz;
do lado esquerdo com a confluencia da avenida Senador Queiroz e rua Carlos de SO'_-..I--'
Nazarcth e nos fundos com o armazém n.· 395 da rua Carlos de Souza Nazarcth;
E aEGlSTRO
DA CAPITAL

Valor global da construçlo: R$ 489,524,10. Valor atribuído do terreno (proporcional):
R$ 290.694,49.

~

• .)mino
~~~guá,359

CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO: Registrada hoje, no Livro 3 - Registro Auxiliar,
sob n.· 5.806.

PATIne

MESDA SaVA

Escrevente Autorizada

FICHA AUXILIAR
"CONDOMÍNIO CONJUNTO ILHA"

Armazém n.· 436· M. 83.169
Armazém n,· 452 - M. 82.171
Armazém n.· 373 - M. 83.173
Armazém 0.. 379· M. 83.175
Armazém n.· 387 - M. 83.177
Armazém 0.. 395 ·M. 82,179
Armazém 0.' 596· M. 83.181
Armazém n.' 602 -M. 83.183
Annazém 0.' 612· M. 83.185

Armazém 0.. 448 • M. 83.170
Armazém 0.. 367 • M, 83.172
Armazém 0.. 375 - M. 83.174
Armazém 0.. 383 - M. 83.176
Armazém n.. 391 - M. 83.178
Armazém n.' 592 - M. 83.180
Armazémn.· 600- M. 83.182
Armazém n.· 606 - M. 83.184

.. FIM oos ATOS PRATICADOS NESTA MATRICULA"
•• VIDE CERTIDAo NO VERSO ..
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por 30

o

somente para

25° Subdistrito - Pari pertence ao 5° Registro de Imóveis da Capital desde 01/01/1972 até a
presente data, tendo pertencido anteriormente aos 15° e 3° Registros. O 5° Subdistrito - Santa Efigênia
pertence ao 5° Registro de Im6wis da Capital desde 21/11/1942 até a presente data, tendo pertencido
anteriormente 80S 80 , ~ e 3° Registros. O -,o Subdistrito - Consolação pertenceu ao 5° Registro de
Imóveis da Capital de 26/1211927 à 09108/1931, passando novamente a pertencer ao 5° Registro de
Imóveis da Capital de 0210311932 até a presente data, tendo pertencido anteriormente a esses dois
I

períodos ao 4° 8.egistro de Imóveis.
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IMÓVEL: Annazém comercial n." , localizado no andar térreo do CONOO '
CONJUNTO ILHA, situado na rua BaIlo de Duprat, n,· 436, no 5,' Subdistrito· anta
Efigênia, com área útil de 4S,748ml , área comum de 3,782m2 e área total de 49,53 --.....-2
. correspond~o.lhe a ftaçlo ideal no terreno de 0,08157%.
CONTRIBUINTES:
001.043.0001.9,
001.043.0004-3 e 001.043.0005·1.

001.043.0002·7,

001.043.0003·5,

PROPRIETÁRIA: KHER EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇAO LIDA0,
CNPJ 60,557,40210001·13, com sede nesta Capital, na rua Bario de Duprat, n,· 315, 7.·
andar, sala n." 71.
REGISTRO ANTERIOR: R. 3, de 2810811979 e R, 22 (Instituiçlo e Bspecificaçlo de
Condomlnio), de 01/0212007, ambos da matricula n." 23,494, deste Registro de Im6veis.

#

CO AN'rONIO OLIN
Oficial Suba' to
R. 11 83.169 dação em pagamento
Em 14 de maio de 2007 • Prol. 201.558 (

Pela escritura de 16 de abril de 2007, lavrada pelo 7.· Tabelilo de Notas desta Capital, no
Livro n," 5756, página n,· 225, a proprietária KHER EMPREENDIMENTOS E
ADMINlSTRAÇAO LIDA, já qualificada, transmitiu a titulo de dacio em pagamento
a ANA ELISABETH KHERLAKIAN, brasileira, empresária, RG 3.701125/SSP·gp,
CPF 305,g60,90g~0, e seu marido ANTONIO CARLOS KHERLAKIAN, brasileiro,
empresário, RO 3,233,428·XlSSP·SP, CPF 054.317.198·15, casados sob o regime da
comunhAo de bens, aos 0810611974, residentes e domiciliados nesta Capital, na avenida
Morumbi, n,°1.744, O im6vel objeto desta matricula, pelo valor de R$ 10,500,00, Valor
I atribu!do pelaIlMSP: R$ 51.519,45 (proporcional),

MAItcO oobNIO

OLIN
Oficial Substi o

,

.. FIM DOS ATOS PRATICADOS NESTA MATRICULA"
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SCIgio Jacomino - Rcgisttador
Rua Marques de Paranaguá, 359 - Consolação - São Paulo
que o
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integralmente m
autêntica da ncna .. cu.
São Paulo, 28
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somente para

tos

o 25° Subdistrito - Pari pertence ao 5° Registro de Imóveis da Capital desde 01/01/1972 até a
presente data, tendo pertencido anteriormente aos 15° e 3° Registros. O 5° Subdistrito - Santa Efigênia
pertence ao 5° Registro de Imówis da capital desde 21/11/1942 até a presente data, tendo pertencido
anteriormente aos 8°, 2<1 e 3° Registros. O 7° Subdisbito - Consolação pertenceu ao 5° Registro de
Imóveis da Capital de 26/1211927 à 09/0811931, passando novamente a pertencer ao 5° Registro de
Imóveis da capital de 02103/1932 até 8 presente data, tendo pertencido anteriormente a esses dois
oerlodos ao 4° Registro de Im6wis.
CERTIFICO ainda, que, em data de 13/07/2007, foi prenotado sob nO 203594 com
prioridade por tempo indeterminado, titulo com determinação de BLOQUEIO tendo
por objeto o imóvel desta matrIcula (Prov. 17/99 e itens 102.1 e 102.2, Capo XX das
NSCGJSP).

•
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PODER JUDICIARIO
sAOPAULO
COMARCA &Ao PAULO· FORO CENTRAL clvEL
1. VARA CIYEL

I. OfICIO clvEL

P,. Dr. Joio MlndllIIn'· g.'lIICIIr·Illa807· CMltro. CEP 01501_ F. 2171-8150
...0 S~OfICl~LOE
(T
CAPrt

Processo n Q 583.00.2007.189083-8
Ordem n Q 1371/2007
orício n" 3. 6 3 7 / 2 O O 7

-

.-..

?l~~/~/~~/·

GI&'''ODE IMOVEI:;

o PMJLO

'I('~ 2035
EES

TlrtJI.OpItOTOCOt.""OE PRENOr~DO

Ação: Proosdimento Ordinário (em gersl)
Requerente: RICARDO CLEMENTE lHERLAItIAN E OUTROS
Requerido: AVEDIS CLEMENTE lHERLAlIAN E OUTROS
São Paulo, 04 de Julho de 2007.

~om;no

'a~9

Pelo presente, expedido nos autos da ação
mencionada em epígrafe, oomunico a Vossa Senhoria, para as
providênoias oabíveis, que este juizo houve por bem deferir
Anteoipação de Tutela para o f1m de determinar que essa serventia
bloqueie as matriculas 83.170, 83.169, 83.174, 83.180, 83.181,
83.182 e 83.183, até deoisão final deste processo, que lhe será
comunicada, oportunamente.
Aproveito a oportunidade para apresentar-lhe
protestos de estima e consideração.

Ao (À)
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CONCLUSÃO
Em 2'i de Junho de :ro7. laço estes autos conclusos ao

MM. J~ de Direito.

. SIDNEY DA SILVA 8RAU

Eu. _ _--'..._ _ _ _ • escr. sub5 .

.'8808Sa.
Controle/~

Jacomino
I~~.

2 035 9
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1. Os documentos de fls. 6'JD/629 dernonSlrom
que, dentre QUfros. o ré Ither Empreendimento•• Admlnlllnlçc10 LI.da.. dentre outras obrigações. visando o enc8ITomento de inúmeras
pendências JUdiciais envolvendo os sucessores de AwdII Clemente
1CheIIcIIIbI. comprometev-se o pago poro o autor RIcardo CI_nte
lCIIeIIaIdan o· valor de R$ 2.000.000.00. em 48 prestações mensais e
sucessivos. representadas por notas promIn6r1as com aval dos réu.
MCIIIo GebenIan ICIIerIaIdon e .....oIcIo Clemente KIHIIkIIdan.
2. A obrigação acIma mencionada está Inserida em Instrumento Particular de Transação regularmente assinado
por duas testemunhas.
3. Desse modo. o autor ~ CI_te
lOleIIaldan ~ul titulos executivos eldraJudlclols contra o empreso
ICher Ilnpre"""."'OI • AdmInIltraçc10 Uda. e seus avalistas (canllssoa de divido e notas promissórias,.
C. A dota dessa confissão de olvida é 31 de
Maço de 2005.

5. Os documentos de fls. 687/698 demonstram
que fel ajuizada AçOO de ExecuçOo por parte do autor RIcardo Cle_ _ ltIIedaldan. tendo em visto o foto de que o empresa-ré s0mente pagou 8 das 48 notas promissórias.

6. Comprovada está. pois. a existêncLo de
débito do empreso-ré e seus ovallslos pora com o autor.
7. De outro lado. OS document
7'JDlnS de~ttom que. através de Instrumento Público
do em
16 de Abrt de :;007. o empresa K!Ier ImpMeII
Administraçc10 lida.. rePf$S8f\lodo unicamente pelos .ócIos
Ithellaldan e .....aldo Clemente Kher/aldan. deu em
"tulo de cumprimento do denominado "Instrument

-
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TransoçOo Amlgól!eI", 1II'n1ado.,1I8 SUCIIlOO . . de Ave&II C..........

KheIIoIdan em 18 de Julho de 2005, documento __ nO<> registrado,
em favor de Ana ....... lCheiIaIdan e AnI6nIo CCIIIoI Klwllaldan,
ora também réus. sete Imóveis,
trumento público.

~evldamente

descritos naquele Ins-

.. Temos. portanto. a comprovaçOo de dIvida

203594

do empresa KMr ............... ,... AdlllllrMaçao Uda. para com
o aulor em 31 de Março de 200~. bem como temos a comprovaçOo

ITTUL.O PROTOCOLAOO E PRSNOT

da allenaçCo de bens da devedora em 16 de Abril de 2007, posteriormente à assunçOo do débito pora com o aulor.

nos em tese. a

:----

9. Tal cOr1JunçOo de fatores autortza, ao mepropositura da Pfl!Sente Aç/lo r _ _.

. REGISTRO '
10. Nesta fase processual. nOo é possfvel fazer
JA CIfF'ITAL alquer Juizo sobre a exlst6nc::iQ do "cons/lum fraudls" e nem sobre
ou nao a empresa devedora Patmnonlo suflciente paro quitar sua
po<rtgQçOo para com o autor, mas é Inegóvel que a daçOa em pc_
'omino
mento de sete Im6veIs da empresa devedora, representada pelo
'anaQuá',359 viúvo do falecido Av"" C.......... ~ e par seu fllho I"nal.
do
ItIIe!Ialdan. favorecendo
filha do fotecldo, o ré
Ana a.a1Mlh lMItalllan. enquanto o empresa permanece Inadimplente com o outro sucessor. o autor lIcardo C....... lCMrIaldan,
oferece base para que se DEfllA o anteclpaçOo do tUlelo, pora que
nOo se permito o esvaziamento por completo do pot~mônio da empresa sem que pague 5eU débito para com o autor.

!""

a.me"'"

outra

I

11. Ante O adma exposto. DEFlIO a anleei-'
paçOo da tutelà. para o fim de determinar o bloqueio das matriculas
dos sete lm6veis que Integraram a escrIlura de daçOo em pagamento de 1Is. 77fJ{l2S, até nnal decIsOo neste processo,

12. INDEPlIIO o anteclpaçOo do tutelo, por fa~
to de amparo legal. para que os frutos aiundos das locoçOes desses
imóveis sejam deposItados em conto do Juizo.
Tal mecIda, de natureza coutelor. nOo guardo relaçOo com o provimento flnOI solicitado neste processo,

13. INDEFlIO o bloqueio de movlmenlaçOo
das cotas sociais ela empresa-ré peranle o JIJCESP.

00 mesmcl formo coma dito no item anterior, tal medida cautelar nOo guardo qualquer relaçOo com o pedIdo
flnal deste processo. eis que. na petlç60 Inlclol. consta como prov~
mento de mérito apenas a decretaçOo da tneflcácla e anulaçOo
~tura de daçOo em pagam8f1to já menclonaela e suas con
qOêncios.

a

1'" IND!"aO a expediçOo de 01100
gocio da Recetto Federal. porque nOo se vislumbro. nesle mom
processual. a nec_1dode das deciaraçOes de renda pteltea
pedido que poderá _ recvallad<> na fase InstrutÓlla.

~5°
. OFI(
OE IMó

1S. OftcllWe à E. 4.' Vaa da Familla e das SucessOes. dando notrela da presente açO<! e da pr~te decIsOo.

O ofrela deverá

ser encaminhado

desacom-

panhado de documentos.

20

3~.,

d*fu

,
Acaso os autores entendam necessário.
vem provlden<;lar. por eles mesmos. cópia dos documentos poraUlOPROT COLAOOEPRfllOTA
conhecimento do Juizo da E. 4.' Vara da FamAia e dos SucastOes
deste Foro Cenlr?

--::-::--_-

il~ ODE REGISTRÕ'
A CAPITAL

,..-.

'-'acomino

'~~ranaguá. 3~

16. Paro cumprimento da tutelo antecipada
deferida. oficf8"se aos Cartórios de Registro de Im6VE!is envolvidos.
,
17. Oficl&-se ao 7.' TabeliOa de Notas da Comarca de SOo: Paulo. solicitando eventual cópia arquivada naqoela
5ervenlta da Instrumento Particular de TransaçOo rITmado em 18 de
Jult10 de Dl5. ~ue d8\J orfgem li esc:rttura de daçOo em pagamento
de fls. 7')fJmS.
Tal ofldo deveró ser Instruido cam cópias desta declsOo e de fls. 7')fJ/7'15.

11. Cltem-se os réus. para resposta no prazo
legal.

In!.

'i

/
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LlVRON.· 2 • REGISTRO GERAL

REGISTRO DE IMÓVEIS

de Slo Paulo

FIctA,---l\..-

01

PaUlo.

01 de fevereiro de 2007

IMÓVEL: Armaz6m comercial n.' 448 ocalizado no aruiar térreo do CONDOM
CONJUNTO ILHA, situado na rua BaIlo de Duprat, n.· 448, no 5.· Subdistrito • S
Efigênia, com área útil de 37,038m' , área comum de 3,062m' c área total de 40,1
correspondendo-lhe a fraçlo ideal no terreno de 0,06604%.
CONTRIBUINTES:
001.043.0001-9,
001.043.0004-3 c 001.043.0005·1.

001.043.0002·7,

001.043.0003-5,

PROPRIETÁRIA: KBER EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA.,
CNPJ 60.557.40210001·13, com sede nesta Capital, na rua BaIlo de Duprat, n.· 315, 7."
andar, sala n.· 71.
REGISTRO ANTERIOR: R. 3, de 28/08/1979 e R. 22 (Instituiçlo e Especificaçlo de
Condomínio), de
01/0212007, ambos da matricula n.· 23.494, deste Registro de Imóveis.
,

R. 1/83.170 dtIção em pagamelllO
Em 14 de maio de 2007· Prol 201.558 (

Pela escritura de 16 de abril de 2007, lavrada pelo 7.· Tabclilo de Notas desta Capital, no
livro n.· 5756, pAgina n.' 225, a proprietária KBER EMPREENDIMENTOS E
ADMINISTRAÇÃO LTDA, já qualificada, transmitiu a título de daclo em pyamento
a ANA EUSABETH KBERLAKIAN, brasileira, empresária, RO 3.703.125/SSP·SP,
CPF 305.860.908-60, e seu marido ANTONIO CARLOS KHERLAKIAN, brasileiro,
empresário, RO 3.233.428·XlSSP·SP, CPF 054.317.198·15, casados sob o regime da
comunhlo de bens, aos 0810611974, residentes e domiciliados nesta Capital, na avenida
Morumbi, n.' 1.744, o imóvel objeto desta matricula, pelo valor de RS 10.500,00. Valor
atribuído pela PMSP: R$ 41.710,68 (proporcional).

- FIM DOS ATOS PRATICADOS NESTA MATRICULA··
.

/

- VIDE CERTlDAo NO VERSO -

187/200828/0112008 1/1

(

83.170

)
Registro de
Sergio Jacomino - Registr.ldor
Rua Marques de Paranaguá, 359 - Consolação - São Paulo
5o

que o i

5.' OF CIAL

CONST'T~:';Ç~;O~-E~S~:-:~!:~~~~o~".,,,,,1.,rpr.:;ii,,o

DE I ÓVEI~

integralmente
autêntica

São Paulo. 28 ao .I~!!!l!~
Aut. Assino

IIIIIIIIIIIIIIIIII~IIIIIIIIIIIIIIIIII
por 30

as somente para

o 25° Subdistrito - Pari pertence ao 5° Registro de Imóveis da Capital desde 01/01/1972 até a
presente data, tendo pertencido anteriormente aos 15° e 3° Registros. 05° Subdistrito - Santa Efigênia
pertence ao 5° Registro de Imówis da Capital desde 21/11/1942 até a presente data, tendo pertencido
anteriormente aos 8°, Z' e 3° Registros. O ro Subdistrito - Consolação pertenceu ao 5° Registro de
Im6veis da Capital de 26/1211927 à 0910811931, passando novamente a pertencer ao 5° Registro de
Imóveis da Capital de 02/03/1932 até a presente data, tendo pertencido anteriormente a esses dois
I períodos ao 4° Reaistro de ImÓ\/eis.
CERTIFICO ainda, que, em data de 13/07/2007, foi prenotado sob nO 203594 com
prioridade por tempo indeterminado, tltuto com determinação de BLOQUEIO tendo
por objeto o imóvel desta matricuta (Prov. 17/99 e itens 102.1 e 102.2, Capo XX das
NSCGJSP).

1- )

Rua M rquês (

.

'

•

PODER JUDICIARIO
sAOPAULO
COMARCA sAo PAULO· FORO CENTRAL CIvEL
18' VARA CIvEL
18' OficIO c:lvEL
PIIÇII Dr. Joio MIIIdtI 1In'. 8.' ilidir· 1IIa107 • Clnlro. CEP 01501-800 F. 2171-8150

OE REGISTRO '
OA CAPITAL

-

JJminO

e_paranaguá, 35.9

....0 S.!OfICI~LOERE
CA,prrAL

O"

Processo nQ 583.00.2007.189083-8
Ordem n Q 1371/2007
Ofício n Q l. 6 3 7 / 2 O O 7

V@ 203 94
EE S

TITULOPIltOTOCot.AOOEPRE

Ação. Procedimento Ordinário (em geral)
Requerente. RICARDO CLEMENTE IHERLAKIAN E OUTROS
Requerido. AVEDIS CLEMENTE IHERLAIIAN E OUTROS
São Paulo, 04 de Julho de 2007.
Pelo presente, expedido nos autos da ação
mencionada em epígrafe, comunico a Vossa Senhoria, para as
providências cabíveis, que este juizo houve por bem deferir
Antecipação de Tutela para o fim de determinar que essa serventia
bloqueie as matrículas 83.170, 83.169, 83.174, 83.180. 83.181,
83.182 e 83.183, até deoisão final deste processo, que lhe será
comunicada, oportunamente.
Aproveito a oportunidade para apresentar-lhe
protestos de estima e consideração.

Ao (À)
5 Q CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
,r'l

ADO

ã

5.' OFlel, OE IMÓVEIS

•

Sérgio Jl
RuaMar~

,

?:~I

'CONCLUSÃO

Em 2'iI de Junho de 3J07.
MM. J\)Il de Direito.

roço estes autos conclusos ao

. SIDNEY DA SILVA BRAGA.

\

Eu. _ _ _,.._ _ _ _ . escr, sum .

. t.aoeN.

203594

Controle/Ordem n.' f 371.

VISTOS.

r--

, .. cGlSTRO I"
JA CAPITAL

comino
'~ranagu~59

1. Os documentos de fls. 6'2JJ/629 demonstrem
que. denlte outros. o ré kh., &npr..wll,oanIol • Admlnlatraçc10 li·
'da.. dentre outros obrigações. visando o encerramento de inúmeros
pendências JUdiciais envolvendo os 5UC8SSOieS de AvedIs Clemente
1CheIIcIIcbI. COmprometeu-se o pago paro o autor RIcardo Clemente
lIMIIaldlll o 'volor de R$ 2.000.000.00. em 48 prestações mensais e
sucessivos. representadas por notas promlst6rtos com oval dos réus
Moita Çebenlon kheItaIdan e lelnaldo Clemente lMIIaIdon.
2. A obrigação acima mencionado estô Inserido em Instrumento Particular de TronsaçOo regularmente assinado
por duas testemunhos.

3. Desse modo. o autor RIcardo Clemente
k ....1IIdan ~ul tItulas execullvos eldrajudlclals contra o empresa
kher Impreen"'Niofol • Admlnlnaçc10 LIda. e seus avalistas (conllssOo de dIvido e notos promissórias).
•• A doto dessa conflssôo de aívido é 31 de
Maço de 2005.

I. Os documentos de fls. 687/698 demonstnom
que foi ajuizado AçOO de ExecuçOo por parte do autor lIcardo ele·
...... kllMlaldmn. tando em vlsla o fofo de que o empresa-ré s0mente pagou dos 48 notos promissórias.

a

6. Comprovodo estó. pois. o eJdst,"cLo de
débito do empresa'" e seus ovoRstos paro com o autor.

7. De outro lodo. os document
720/nS demon$lram que. através de Instrumento Público
do em
16 de Abri de 2007. o empresa Kher I
Admlnlllra·
çc10 LIdo .. representada unicamente pelos .6c:Ios,........J..
KherloIdan e lelnoldo Clemente Khettoldan. deu em
mulo de cumprimento do denominado "Instrumenf

~

~

0

5. OFICIAI.n1
DE IMÓVE • L.

Sérgio Ja(
. ~ua~.,!~ de P
~._-

TransoçOo Amlgável". lIrn,actc

entre suelll:ll .. de A".. a.m.....

lCMI1a1c1an em 18 de Julho de 200.5. documento esse nOO registrado.
em favor de Ana 11_ di ICMdaIdan e AnI6nIo CCIIIoI 1CMIIaIcIcm.

ora também réus. sete Imóveis. ~evldamenle descritos naquele Instrumento público.
.

.. Temos. portanto.

° comprovação de dIvido

da empresa Kher EI"'-""''''1I- • AllmlnlltraçOo LIda. pcI'O com
o autor em 31 de Março de 200~. bem como temos a comprovaçOo
da allenaçOo de bens da devedora em 16 de Abril de 2007. posterlermente à assunçOo do débito para com o autor.

2 O3 5 9

9. Tal colliunção de fatores autor1za. ao me-

nos em tese. a propositura da ~nte AçOo

,auII_.

10. Nesta fase processual. não é poaIvel fazer
_.::.'-~--!~alquer Juizo lObre a exfst6nciQ do "cons/lum frolJdls" e nem sobre
)lJ;GISTRO ar ou 000 a empresa devedora PolrimOnlo suficiente para quitar sua
. ':Af'ITAl obrigação para com o autor. mas é Inegável que o dação em pagamento de sete Imóveis da empaso devedora. representada pelo
viúvo do foleeldo AvecII C"""',, Khe(4I1f~1'I e por seu "lho R..naI·
do
Itheltaldan. favorecendo outra filho do falecido. a ré
'mino
.1aguá.359 Ana allaMll! ltMtIakIan. enquanto o empresa permanece Inadlmpiente com o outra sucessor. o autor lIcardo CIem..... lthMaldan.
oferece bose para que se DEPIlA a anteclpaçOo da Melo. para que
nOo se permita o esvaziamento por completo do patrtmônio da em-

a.m.....

presa sem que pague seu débHo paa com

n.

° autor.

o

I

Ante
acima exposto. DEfiRO a onteei-'
paçOo da tutek:J. paa o fim de determinar o bloqueio das matrfculas
dos sete imóveis que Integraram esaltura de dação em pagamenlo de fls. 7'J!J/725. oIé flnal decIsOo neste processo.

°

12. INDEfIRO a antecipação da tutela. por falto de amparo legal. paro que os frutos oriundos dos lacoçOes desses
imóveis sejam depositados em conta do Juízo.
Tal medida. de natureza cautelar. nOo guarda relaçOo com o provimento "nal saIIcItodo neste processo.
13. INDEfIRO o bloqueio de movimentação
das cotas sociais da empresa-ré perante a JUCESP.

Da rnesm~ forma como dito no item antericf. tal medida cautelar nOo guarda qualquer relaçOo com o pedido
final deste processo. eis que. na petiçOo iniciai. consto como prov~
mento de méltto apenas o decretaçOo do IneHcáclo e onuloçOo
escrttura de daçOo em pagamento Já mencionada e suas con
qOêncios.
14. IND!".O o expedlçOo de 01100 O
gocia do Receita Federal. porque nOo se vislumbro. nesle mom
processual. a nec_ldade das decloroçOes de rendo ple1tea
pedido que poderá 18( recvaliad(> na fose InstrutÓl1O.

5.' OFICIAL
DE IMÓVEl

Sérgic
. Rua Marquês

15. Oftcle-se à E. 4." Varo da família • das Suces~ dando noticia da !)IeSent. açO<) • da presente deckl'K>.

O oficio de'ieró ser encaminhado desacompanhado de documentos.

2 O .LJr~

,

Aceso os autores entendam necessário. de-TiTUlO
vem provIdenCiar. per eles mesmos. cópia dos documentos poro
conhecimento', do Jurzo da E. 4,' Vara da Família e das Sucessões
deste Foro Centr?

16. Paro cumprimento da tutela antecipada
deferida. afid.se aos Cartórios de Registro de Im6veis envolvidos.
17. Oficle-se ao 7.' TabelOo de Notas da Comaca de SOo:Pau/a. solicitando eventual cópia arquiVado naquela
ServenHo do Instrumento Particular de TransaçOo flrmodo em 18 de
Jull'1o de 2005. ~u. deu origem à escritura de daçOo em pagamento
de fls. 7'}f)ln5.
,

,

JI: REGISTRO
, DA CAPITAL

Tal oficio deverá
lo declsOo e de fls. 7'}f)1725,

ser Instruido com cópias des-

lI. Cltem-se os réus. paa raspasto no prazo
legal.

Jacomino
lo Paranaguá, 359

I

In!.
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LIVRO N.' 2 ' .REGISTRO \,jCI'tN.

~MaI~.7il

83.171

01

Paulo,

01 de reverelro de 2007

IMÓVEL: Armaz6m comercial n,'
no andar térreo do CONDOMÍNIO
CONJUNTO ILHA, situado na rua Bario de Duprat, n.' 452, no S." Subdistrito ' Santa
Efigênia, com área útil de 46,986m' , área comum de 3,884m' e área total de 50,87Om2,
correspondenda-lhc a fraçio ideal no terreno de 0,08378%.
CONTRIBUINTES:
001.043.0001-9,
001.043,0004-3 e 001.043,0005·1.

001.043.0002·7,

001.043.0003,5,

PROPRIETÁRIA: KHER EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA.,
CNPJ 60.557,40210001-13, com sedencsta Capital, na rua BarIo de Duprat, n.· 315, 7."
andar, sala n.0 71.
REGISTRO ,ANTERIOR: R. 3, de 28/0811979 e R. 22 (Instituiçio c Especificaçlo de
Condominio), de 01102/2007, ambos da matricula n,' 23.494, deste Registro de Imóveis.

I

CO ANTONI VIOLIN
Oficial Sub luto

H

FIM DOS ATOS PRATICADOS NESTA MATRICULA"
H

.-.

VIDE CERTIDÃO NO VERSO ••

187/2008 28/01/2008 1/1

(,-_83_01_71____)

:ManUf'~aa Costa

111111111111111111111111111111111
certi

o

25° Subdistrito - Pari

somente para
pertence ao 5° Registro de Im6wis da Capital desde 01/01/1972 até a

presente data, tendo pertencido anteriormente aos 15° e 3° Registros. O 5° Subdistrito - Santa Eflgênia
pertence ao 5° Registro de Imóveis da Capital desde 21/11/1942 até a presente data, tendo pertencido
anteriormente aos 8°, 2° e 3° Registros. O 7° Subdisbito - Consolação pertenceu ao 5° Registro de
Imóveis da Capital de 2611211927 à 00108/1931, passando novamente a pertencer ao 5° Registro de
Imóveis da Capital de 02103/1932 até a presente data, tendo pertencido anteriormente a esses dois
Deríodos ao 4° Reaistro de Imówis.

187/200828/01/2008 1/2

LIVRO N,· 2 - REGISTRO G

It~~a721
83.172

01

5,' OFICIAL DE REGIS

,

o Pluto,

01 de fevereiro de 2007

IMÓVEL: Armazém comercial n.· 367, oçaliz.ado no andar térreo do CONDO
O
0
CONJUNTO ILHA, situado na rua C
de Souza Nazareth, 0. 367, no S,' Subdi !rito
- Santa Efigênia, com área útil de 35,246mz, 6rea comum de 2,914mZ e 6rea to de
38,160mz, correspondendo-lhe a fraçlo ideal no terreno de 0,06285%.
'-.-V'
CONTRIBUINTES:
001.043.0001-9,
001.043.00Q4.3 e 001.043.0005-1.

001.043.0002-7,

001.043.0003-5,

PROPRIETÁRIA: KHER EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA.,
CNPJ 60.557.40210001-13, com sede nesta Capital, na rua Bario de Duprat, 0.' 315, 7.·
andar, sala n.·71.
REGISTRO ANTERIOR: R. 3, de 28/08/1979 e R. 22 (Instituiçlo e Especificaçlo de
Condominio), de 01/0212007, ambos da matricula 0.' 23.494, deste Registro de hn6veis,

~O
OficialSu

R. 1 / 83.172 dação em pagamento
Em 14 de maio de 2007 - Prot. 201.559

Pela escritura de 16 de abril de 2007, lavrada pelo 7.· Tabelilo de Notas desta Capital, no
Livro n.· 5756, página n.· 231, a proprietária KHER EMPREENDIMENTOS E
ADMINISTRAÇÃO LTDA,já qualificada, transmitiu a título de dacIo em pagamento
a REINALDO CLEMENTE KHERLAKIAN, brasileiro, solteiro, advogado, RG
5.117 .398-O/88P-SP, CPF 010.182.468-86, residente e domiciliado nesta Capital, na rua
Georges Agricola, n.· 173, o im6vel objeto desta matricula, pelo valor de R$ 8.000,00,
Valor atribuído pela PMSP: RS 39.692,76 (proporcional).

R. 2/83.172 doação
Em 14 de maio de 2007 -Prot. 201.562 t
,

'

Pela escritura de 16 de abril de 2007, lavrada pelo 7.· Tabelilo de Notas desta Capital, no
Livro o. o 5756, página n,· 245, o proprietário REINALDO CLEMENTE

187/200828/01/2008 2/2

KHERLAKIAN, já qualificado, transmitiu a título de doacio a ALEXANDRE
ANTONIO KBERLAKIAN, brasileiro. solteiro, maior. do comércio, RG
27.25S.892-8/SSP-SP, CPF 253.060.048-14, com domicilio comercial nesta Capital, na
rua Beneficência Portuguesa, n.o 24, 13.· andar, o imóvel objeto desta matricula, ao qual
foi atribuído o valor de R$ 8.000,00. Valor atnbuldo pela PMSP: R$ 39.692,76
(proporcional).

Av. 3/83.172 cláusulas restritivas
Em 14 de maio de 2007 -Prot. 201.562 (

5.' OFlylP ,I:
DE 1""0\11:1;:1 {]

Pela mesma escritura mencionada no R. 2, procedo à presente averbaç§o para constar
que o doador REINALDO CLEMENTE KBERLAKIAN, já qualificado, gravou o
imóvel objeto desta matricula, com as clãusu1as restritivas vital!cias de
INCOMUNICABD.,IDADE e IMPENHORABILIDADE, extensivas a todos os frutos
e rendimentos.

- FIM DOS ATOS PRATICADOS NESTA MATRICULAI

•• VIDE CERTIDÃO NA PRÓXIMA FOLHA -

J

Sérgio Jl

---

Rua Marqu~.?;:

187/2008 28101/2008 2/2

5.· OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS
de São Paulo

/

de Registro de
Sergio Jacomino - Registr.ldor
Rua Marques de Paranaguá, 359 - Consolação - São Paulo
50

I
que o
CONSTITUIÇOES
integralmente
aut6ntica da
São Paulo, 28

José :"'~ .• -\comino

ryaranaguá , _~
_

• ...-."'

.0"

11111111111111111111111111111111111111

•

o

25' Subdisbito - Pari

pertence ao 5' Registro de Im6wis da Capital desde 01/01/1g72 até a

presente data, tendo pertencido anteriormente aos 15° e 30 Registros. O 5° Subdistrito - Santa Efigênia
pertence ao 5' Registro delm6wis da Capital desde 21/11/1Q42 até a presenta data. tando pertencido

anteriormente aos 8°,

~

e 3° Registros. O 7° Subclisbito - Consolação pertenceu ao 5° Registro de

Im6veis da Capital de 26/1211Q27 à OQ/08l1Q31. pessando novemente a pertencer ao 5' Registro de
Imóveis da Capital de 02l03/1Q32 até a presente date. tendo pertencido anteriormenta a esses dois
Derfodos 804° Reaistro de Imóveis.

üloru a,..

EM BRANCO

187/200828/01/2008 1/2

LlVRON.' 2 - REGISTROG

S.' OFICIAL

Flcha---+~

o PlUlo,

01 de fevereiro de 2007

IMÓVEL: Armazém comercial n,' 7 ,localizado no andar térreo do CONDO '
CONJUNTO ILHA, situado na rua Carlos de Souza Nazaretb, n." 373, no 5.' S
trito
2
2
- Santa Efigênia, com área útil de 33,l77m , área comum de 2,743m e área tal de
35,920m', corrcspondendo-Ihc a fração ideal no terreno de 0,05916%.
CONTRIBUINTES:
001.043,0001-9,
001.043.0004-3 e 001.043.0005-1.

001.043.0002-7,

001.043.0003-5,

PROPRIETÁRIA: KllER EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA.,
CNPJ 60.557.40210001-13, com sede neata Capital, na rua Barão de Duprat, n.· 315, 7.'
andar, sala n.· 71.
REGISTRO ANTERIOR: R. 3, de 2810811979 e R. 22 (Instituiçlo e Especificação de
Condomínio), de 0110212007, ambos da matricula n,' 23.494, deste Registro de Imóveis,

I

CO ANTO
VIOLIN
Oficial Su tituto
R. I / 83.173 dação em pagamento

Em 14 de maio de 2007 -Pro!. 201.559
Pela escritura de 16 de abril de 2007,. lavrada pelo 7.' Tabelião de Notas desta Capital, no
Livro n." 5756, página n,· 231, a proprietária KHER EMPREENDIMENTOS E
ADMINISTRAÇÃO LTDA, já qualificada, transmitiu a titulo de daclo em pagamento
a REINALDO CLEMENTE KHERLAKIAN, brasileiro, solteiro, advogado, RG
S.l17.398-0/SSP-SP, CPF 010.182.468-86, residente e domiciliado nesta Capital, na rua
Georges Agricola, n,' 173, o imóvel objeto desta matricula, pelo valor de R$ 8.000,00,
Valor atribuído pelaPMSP: R$ 37.362,79 (proporcional).

R. 2 / 83.173 doação

Em 14 de maio de 2007 - Pro!. 201.5,-1\""

•

Pela cscritura de 16 de abril de 2007, lavrada pelo 7.' Tabelião de Notas desta Capital, no
Livro n.· 5756, página n." 249, o proprietário REINALDO CLEMENTE

187/200828/01/2008 2/2

KHERLAKIAN, já qualificado, transmitiu a titulo de doacDo a FERNANDA
JULIENNE KHERLAKIAN, brasileira, solteira, maior, do comércio, RG
27.255.893-XlSSP-SP, CPF 311.530.188-02, com domicilio comercial nesta Capital, na
rua Beneficência Portuguesa, n.o 24, 13." andar, o imóvel objeto desta matricula, ao qual
foi atribuído o valor de R$ 8.000,00. Valor atribuído pela PMSP: R$ 37.362,79
(proporcional).

Av. 3/83.173 cláusulas restritivas
Em 14 de maio de 2007 - Prot. 201.564 (03/0 m7)

,---:-5.° OFIÇIAL ..,E
-

DE IMOVEIS D

Pela mesma escritura mencionada no R. 2, procedo à presente averbação para constar
que o doador REINALDO CLEMENTE KHERLAKIAN, já qualificado, gravou o
imóvel objeto desta matricula, com as cláusulas restritivas vita1!cias de
INCOMUNICABILIDADE e IMPENHORABILIDADE, extensivas a todos os frutos
e rendimentos.

- FIM DOS ATOS PRATICADOS NESTA MATRICULAI
•• VIDE CERTIDÃO NA PRÓXIMA FOLHA ••

\../

Sérgio Ja
Rua Marquês de f
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o 25' Subdistrito • Pari pertence ao 5' Registro de Imóvois da Capital desde 01/01/1972 até a
presente data, tendo pertencido anteriormente aos 15° e 3° Registros. O 5° Subdistrlto • Santa Eflgênia
pertence ao 5' Registro de lmó.... s da Capital desde 21/11/1942 at' a presente data. tendo pertencido
anteriormente aos 8°, ~ e 3° Registros. O 7° Subdistrito • Consolação pertenceu ao 5° Registro de
Imó.... s da Capital de 2811211927 à 0910811931. pessando nOll8lT18llta. portancer ao 5' Registro de
Imó.... s da Capital de 0210311932 até a presente data. tendo pertencido anterionmente a esses dois
I oerlodos ao 4' Reoistro delmóvois .

•

EM BRANCO
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o PNo,

01 de fevereiro de 2007

IMÓVEL: Annazém comercial n,' 375,
CONJUNTO lUlA, situado na rua C
de Souza Nazareth, n.0 375, no 5," Subdis 'to
- Santa Efigênia, com área útil de 30,813mz, área comum de 2,547m3 e área total '--.L..
e ___
33,36Omz, correspondendo-Ihe a fraçIo ideal no ten'eIlo de 0,05494%,
CONTRIBUINTES:
001.0430001-9,
001.043.0004-3 e 001.043.0005-1.

001.043.0002-7,

001.043,0003-5,

PROPRIETÁRIA: KHER EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA.,
CNPJ 60,557.40210001-13, com sede nesta Capital, na rua BarIo de Duprat, n." 315, 7,"
andar, sala n,' 71,

REGISTRO ANTERIOR: R. 3, de 2810811979 e R, 22 (Inatituiçlo e Especificaçio de
Condomlnio), de 01/0212007, ambos da matriculan," 23,494, deste Registro de Imóveis,

R. 1/83.174 daçao em pagamento
Em 14 de maio de 2007 - Prol 201,558 ~

Pela escritura de 16 de abril de 2007, lavrada pelo 7," Tabeliio de Notas desta Capital, no
Livro n." 5756, página n,' 225, a proprietária KBER EMPREENDIMENTOS E
ADMINISTRAÇÃO LTDA, já qualificada, transmitiu a titulo de daçio em papmento
a ANA ELISABETB KHERLAKlAN, brasileira, empresária, RG 3.703.l2SISSP·SP,
CPF 305,860,908-60, c seu marido ANTONIO CARLOS KHERLAKI,AN, brasileiro,
emprcsãrio, RG 3.233,428-X/SSP-SP, CPF 054.317.198-15, casados sob o regime da
comunhio de bens, aos 08/06/1974, residentes e domiciliados nesta Capital, na avenida
Morumb~ n," 1.744, o imóvel objeto desta matricula, pelo valor de R$ 10,500,00, Valor
atribuldo pela PMSP: R$ 34,699,96 (proporcional),

.

.. FIM DOS ATOS PRATICADOS NESTA MATRICULA"
/

.. VIDE Cl :lTIDÃO NO VERSO ••

•
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somente para efeitos

o

25° Subdistrito - Pari pertence ao 5° Registro de Imówis da Capital desde 01/01/1972 até a
presente data, tendo pertencido anteriormente aos 15° e 30 Registros. O 5° Subdistrito - Santa Efigênia
pertence ao 5° Registro de Im6wis da Capital desde 21/11/1942 até a presente data, tendo pertencido
anteriormente 80S 8 0 , '}!J e 30 Registros. O ]O Subclistrito - Consolação pertenceu ao 5° Registro de
Imóveis da Capital de 26/1211927 à 09/08/1931, passando novamente a pertencer ao 5° Registro de
Im6wis da Capital de 02103/1932 até a presente data, tendo pertencido anteriormente a esses dois

I perfodos ao 4° Reaistro de Imóveis.

CERTIFICO ainda, que, em data de 13/07/2007, foi prenotado sob nO 203594 com
prioridade por tempo indetenninado, titulo com detenninação de BLOQUEIO tendo
por objeto o imóvel desta matricula (Prov. 17/99 e Itens 102.1 e 102.2, Capo XX das
NSCGJSP).
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TI rUlO PMTOCOlADO EPRElrtOr~DO

Ação. Prooedimento Ordinário (em geral)
Requerente, RICARDO CLEMENTE lHERLAKIAN E OUTROS
Requerido. AVEDIS CLEMENTE lHERLA1IAN B OUTROS
São Paulo, 04 de Julho de 2007.
Pelo presente, expedido nos autos da ação
mencionada em epígrafe, oomunico a Vossa Senhoria, para as
providências cabíveis, que este juizo houve por bem deferir
Antecipação de Tutela para o fim de determinar que essa serventia
bloqueie as matriculas 83.170, 83.169, 83.114, 83.180, 83.181,
83.182 e 83.183, até decisão final deste processo, que lhe será
comunicada, oportunamente.
Aproveito a oportunidade para apresentar-lhe
protestos de estima e oonsideração.

Ao (À)
5" CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
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CONCI,USÃO
Em 29 de Junho de 2lO7. faço estes autos conclusos 00
MM. JIJIZ de Diello.

. 81DNII:Y DA SILVA BRAGA.

Eu. _ _.......;~_ _ _ _ • &ser. subs .

. t~.
Controle/Ortlem n.· 1371.

203594
TíTULO P~OTOGOLA/)O E PRENü

VISTOS.

°

I. Os documentos de fls. 6':lfJ16'29 demonstram

que. dentre !)Utros. ré K"-r Empr_.cII,NMos • AdmllllltnSçao lI'da.. dentre ootras obrigações. visando o encerramento de inúmeras
pendêndas JUdiciais envolvendo os sucessores de AvecIII Clemente
KheiIaIdan. comprometeU'$e pago poro o autor RIcardo CI_nIe
ICIMitIllldllli o 'valor de R$ 2.000.000.00. em 48 prestações mensais e

°

sucessivas. representados por notas promIss6rIos com oval dos réus
MoIIo GebenIon Khei1a1don e 'elnaldm Clemem. Khetlllldon.
2. A obngoçOo acima mencionada estó Inserida em Instrumento Particular de TronsaçOo regularmente assinado
por duas testemunhos,

3. Desse modo. o autor lI/cCIrdo CI-me
KIIerkIIdan ~ul tltutos execuffvos eldrojudlclals contra a empresa
Kher 1......
AdmlnllllaçOo LtcIa. e seus avalistas (conlls-

..,.,1111_ •

sOa de divido e notas promissórias),

•• A data dessa confissão de olvida é 31 de
Maço de 2005,

S. Os documentos de tis. 687/698 demonstram
que 101 ajuizada

1\900 de ExecuçOo por parte do autor lIcardo Cle-

_ _ Klwilllldlln. tando em vista o tolo de que a empresa-ré
mente pagou das 48 notos prornlss6r'lOS.

a

s0-

6. Comprovado estó. pois. a elCistênct.a de
débHo da empreso-ré e seus avalistas paro com o autor.

7. De outro lado. os document
de tis.
7':lfJlnS demon$tram que. através de Instrumento Público vrado em
16 de Abril de 7:1)7. Q empresa
Im
Admlnlstroçao lIdll.. representado unicamente pelos .6cios
Khedaldan e '''nClldo Cremem. Khltloldan. deu em
1fIulo de cumprimento do denominado "Instrument

"'*

se!\jiO jaCO'

~~~

TransoçOo Amlgóver', firn1ado entre SUCUII)"8S de AvedI C.......
Khellclldall em 18 de Julho de 200S, documento esse nlIo regl$tTado,
em favor de Ana .... di ~Idan e AnNInIo CarIoIlChellalclan,
ora também réus, sete Imóveis, ~8Yldamenle descMtos naquele Instrumento público,
.

lo Temos. portanto, a comprovaçOo de divida
do empresa Klw &npre. ...I~ • AcImIIMaçGo LIda. para com
o autor em 31 de Março de 2OO~. bem como temos o comprovaçOo

203594
mULO PROTOCOLADO E PR,ENOTAJ)

da allenaçOo de bens éi6 devedora em 16 de Abril de 2007. pastertormente à anunçoo do débito paro com o outor.

t.

Tol cor,lunçOo de fatores autoriza. ao me-

nos em tese. a proposllura da ~nte AçGo PauI_.

1\inO

"~

10. Nesta fase processual. nOo é posslvel fazer
qualquer juizo sobIe a exislendo do "consIJum froudls" e nem sabre
ler ou 000 a empresa devedora Patrimônio suficiente para qullar sua
obrfgaçOo para com o autor. mas é InegÓVel que a daçOo em pagamento de sele Imóveis do empresa devedora. represenlada pela
viúva do falecida AvecII C.......... 1theJ1lllk1n e por seu fllho Reinaldo a.mente 1the!Ia1dan. favorecendo outra fllha do falecido, a ré
Ana Bllabelh Khedalclan. enquanlo a empresa permanece InadImplente com a ovtro sucessor. o aulor I\cardo CIem..... Kherlaldan,
oferece base para que se DEPIlA a anteclpaçOo da tutela, para que
nOo se permita o esvOlfamento por ccmpleto do patrtm6nlo da err,presa sem que pague seu débito para com o autor.

I

11. Ante O acima exposto, DEfllO a anteci-'
paçOo da tutetà. para o fim de determinar o bloqueio das malrtculas
dos sele imóveis que Inlegraram a escritura de daçOo em pagamento de fIs. 720{125, até "nal decIsOo neste processo.

12. INDEfIRO a OI1teclpaçOO da tutela, por 101ta de amparo legal. para que os trutas ortundas das locaçOas desses
imóveis sejam depositados em canta do Juizo.
Tol medido, de natureza cautelar. nOo guarda relaçOo com o provimento fln<!ll 501ldtado neste processa.

13. INDEPlRO o bloqueio de movimentação
das cotas sociais do empresa-ré perante o JUCESP.
Do mesmO formo como dito no item ontencr,
tal medido cautelar nOo guarda qualquer relaçOo com o pedido
final deste processo. eis que. no petlÇOo iniciai, consto como prov~
mento de méllto apenas a decretaçOo do lnellcácla e anulaçOo
escritura de daçOo em pagamento Já mencionada e suas con
qOências.

-

1.. INDUlIO a axpedlçOo de oficio a'...",·....
gacia da Receita Federal, porque nOo se vislumbra. ne51. mom
processual, a nec_1dade das dectaraçOes de renda pleHea
pedido que poderá ser reavalIadO na fase Instrut6r1o.

--~-------------------

Sérgio J

~

15. Ollcle-se à E. 4." Vara da família e das Su-

cessOes. dondo noticia da presente açOo e da presente decIsOo.
O ollcto d8Yer6
panhado de documentos.

.

ser encaminhado

desacom-

2O 5 9 4

Acaso os autores entendam necessário. de- TiTuLO

vem provl<:lenq:lar. por

eles mesmos. cópia dos documentos para
conhecimento do Juizo da E. 4." Varo da Famnla e das Sucessões
deste Fora Cen1rf:1l.

16. Paro cumprimento do tutela antecipado
deferido. oflCl.se aos Cartórios de Registro de Im6veols envolvidos.

f""'

~\

.
17. Oficle-se 00 7.· TaOOIOo de Notas do Comarca de SOo:Paulo. solicitando eventual cópia arquivada naquela
Serventia do lf1strumento Partfcular de TransaçOo !rmodo em 18 de
Jult10 de 2005. que deu OIIgem à escritura de doçOo em pagamento

de fls. 720/725.

, C~I'I1"~L

Tal ollcto dever6

ser Instruido com cópias des-

ta declsOo a de 115. 720/725.
1•• Cltarn-se 05 réus. paa resposta no prazo

legal.

Inf.

OTOCOLAOO fPR

EOIOTAOO

./

">
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IMÓVEL: Annazém comercial n." 37 ocalizado DO andar térreo do CONDQ
CONJUNTO ILHA, situado na rua Carlos de Souza Nazareth, n." 379, DO 5," Su .
- Santa Efigênia, com área útil de 30,582ma, área comum de 2,528m2 e área to
33, 110m2, correspondendo-Ihe a fraçlo ideal no terreno de 0,05453%.
CONTRIBUINTES:
001.043,0001-9,
001.043,0004-3 e 001.043.0005-1.

001.043.0002-7,

001.043,0003-5,

PROPRIETÁRIA: KHER EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA.,
CNPJ 60.557,40210001-13, com sede nesta Capital, na rua Bario de Duprat, 0." 315,7,"
andar, sala 0.° 71.
REGISTRO ANTERIOR: R. 3, de 28/0811979 e R. 22 (Instituição e Especificação de
Condomo), de 0110212007, ambos da matricula n,' 23,494, deste Registro de Imóveis,

R. 1/83.175 dação em pagamento
Em 14 de maio de 2007 - Prot, 201.559

-

Pela escritura de 16 de abril de 2007, lavrada pelo 7,' Tabeliio de Notas desta Capital, no
Livro n,' 5156, página n,' 231, a proprietMiaKHER EMPREENDIMENTOS E
ADMINISTRAÇÃO LTDA, já qualificada, transmitiu a titulo de
em pagamento
a REINALDO CLEMENTE KHERLAKIAN, brasiJeiro, solteiro, advogado, RG
5.l17.398-OISSP-SP, CPF 010.182,468-86, residente e domiciliado nesta Capital, na rua
Georges Agrícola, n.O 173, o imóvel objeto desta matricula, pelo valor de R$ 8,000,00.
Valor atribuido pela PMSP: RS 34,439,92 (proporcional),

.10

R. 2/83.175 doação

Em 14 de maio de 2007 - Prol. 201.561 (
Pela escritura de 16 de abril de 2007, lavrada pelo 7,· Tabelilo de Notas desta Capital, no
Livro n.· 5756, página 0.0 241, o proprietário REINALDO CLEMENTE

1871200828/01/2008 2/2

KllERLAKIAN, já qualificado, transmitiu a titulo de doação a ANTONIO
GUSTAVO KllERLAKIAN, brasileiro, solteiro, maior, do comércio, RG
27.255.891-6ISSP-SP, CPF 269.204.978-08, com domicilio comercial nesta Capital, na
rua Beneficência Portuguesa, n.· 24, 13.° andar, o imóvel objeto desta matricula, ao qual
foi atribuído o valor de R$ 8.000,00. Valor atribuído pela PMSP: R$ 34.439,92
(proporcional).
M

Av. 3/83.175 cláusulas restritivas
Em 14 de maio de 2007 - Prot. 201.561 ( 3
Pela mesma escritura mencionada no R. 2, procedo à presente averbação para constar
que o doador REINALDO CLEMENTE KHERLAKIAN, já qualificado, gravou o
imóvel objeto desta matricula, com as cláygnl@§ restritivas vitalfcias de
INCOMUNICABILIDADE e IMPENHORABILIDADE, extensivas atodos os frutos
e rendimentos.

co ANTONIO

OLIN
Oficial Sub . to

- FIM DOS ATOS PRATICADOS NESTA MATRICULA/
•• VIDE CERTIDÃO NA PRÓXIMA FOLHA ••
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25' Subdistrito - Pari

para

DO

a.

pertence se 5' Registro de Im6l.eis da Capital desde 01/01/1Q72 ate a

presente data, tendo pertencido anterionnente aos 15° e 3° Registros. O 5° Subdisbito - Santa EflgAnla
pertence ao 5' Registro de Imóveis da Capital desde 21/11/11142 et6 a presente data. tendo pertencido

anterionnente aos 8°, ']!J e 3° Registros. O

]O

Subdistrito - Consolação pertenceu ao 5° Registro de

Imóveis da Capital de 20/1211Q27 11 OQ/08lHI31. passando novemente a pertencer ao 5' Registro de
Imóveis da Capital de 02l03l1Q32 até a presente data, tendo pertencido anteriormente a esses dois
Derlodos ao 4' Reoistro d. Im6l.eis.

-

EM BRANCO

187/200828/01/2008 1/1

LIVRO N,· 2 - REGISTRO G

01

" OFICIAL DE
GISTRO DE IMÓVEIS
de 810 Paulo
S

P-.!Io,

01 de fevereiro de 2007

IMÓVEL: Armazém comercial n,· 383, 1 alizado no andar térreo do CONDOMÍNIO
CONJUNTO lLHA, situado na ruaCar de Souza Nazareth, n! 383, no S,' Subdistrito
- Santa Efigênia, com área útil de 28,347ml , área comum de 2,343ml e área total de
30,69OmI, correspondcndo-Ihe a fraçlo ideal no terreno de 0,05054%.

CONTRIBUINTES:
001.043.0001-9,
001.043.0004-3 e 001.043.0005-1.

001.043.0002-7,

001.043.0003-5,

PROPRIETÁRIA: KHER EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA.,
CNPJ 60.557.40210001-13, com sede nesta Capital, na rua BatIo de Duprat, n.· 315, 7.·
andar, sala n.· 71.
REGISTRO ANTERIOR: R. 3, de 28/08/1979 e R, 22 (Instituíçlo e Específicaçlo de
Condominio), de 01/0212007, ambos da matricula n.' 23.494, deste Registro de Imóveis,

n

FIM DOS ATOS PRATIC~DOS NESTA MATRICULA"
.. VIDE CERTIDÃO NO VERSO ..
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por 30

o

somente para efeitos notariais.

25° Subdisbito - Pari pertence ao 5° Registro de Im6Yeis da Capital desde 01/01/1972 até a
presente data, tendo pertencido anterionnente 80S 15° e 3° Registros. O 5° Subdistrito - Santa Efigênia
pertence ao 5° Registro de Imóveis da Capital desde 21/11/1942 até a presente data, tendo pertencido
anteriormente aos 8°, '}!J e 3° Registros. O 7° Subclistrito - Consolação pertenceu ao 5° Registro de
Imóveis da Capital de 26/1211927 à 09/0811931, passando novamente a pertencer ao 5° Registro de
Im6wis da Capital de 02103/1932 até a presente data, tendo pertencido anteriormente a esses dois
I oerlodos ao 4° Reaistro de Im6wis.

187/2008 28/01/2008 l/I

I

!
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01

DP'~D,

01 de fevereiro de 2007

IM ÓVEL: Armazém comercial n.' 38, alizado DO andar térreo do CONDoMÍNIo
CONJUNTO ILHA, situado na rua Carlos de Souza Nazareth, n.0 387, no 5,' Subdistrito
• Santa Efigania, com área úti1 de 26,148mI , álea comum de 2,162ml e área total de
28,31OmI, correspondcndo-Ihc a fraçlo ideal no tem:no de 0,04663%,
CONTRIBUINTES:
001.043,0001·9,
001.043.0004·3 cOOl.043,oooH

001.043,0Q02.7,

001.043.0003·5,

PROPRIETÁRIA: KBER EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA.,
CNPJ 60,557,40210001·13, com sede nesta Capital, na rua DarIo de Duprat, n,' 315, 7,'
andar, sala n,' 71.
REGISTRO ANTERIOR: R. 3, de 2810811979 eR. 22 (Inatituiçlo e Especificaçlo de
Condornlnio), de 0110212007, ambos da matricula n,' 23.494, deste Registro de Imóveis,

" FIM DOS ATOS PRATICADOS NESTA MATRICULA "

.

I

"VIDE CERTIDÃO NO VERSO"
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25° Subdistrito - Pari

somente para e

pertence ao 5° Registro de ImóYSis da Capital desde 01/01/1972 até a

presente data, tendo pertencido anteriormente aos 15° e 3° Registros. O 5° Subdisbito - Santa Efigênia
pertence ao 5° Registro de Imóveis da Capital desde 21/11/1942 até a presente data, tendo pertencido
anteriormente aos 8°, ~ e 3° Registros. O
Subdistrito - Consolação pertenceu ao 5° Registro de
Imóveis da Capital de 26/1211927 à 09/0811931, passando novamente a pertencer ao 5° Registro de
Im6wis da Capital de 0210311932 até a presente data, tendo pertencido anteriormente a esses dois
oerlodos ao 4° Reaistro de Im6wis.

ro
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de 810 Paulo
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01

o Paulo,

01 de fevereiro de 2007

IMÓVEL: Annazém comercial n,' 39, alizado no andar térreo do CONDoMÍNIo
CONJUNTO ILHA, situado na rua Carlos de Souza Nazareth, n,' 391, no S.' Subdistrito
- Santa Efigênia, com área útil de 25,723m2, área comum de 2,127m2 e área total de
27,85Om2, correspondendo-Ihe a fraçio ideal no terreno de 0,04587%.
CONTRIBUINTES:
001.043.0001-9,
001.043.0004-3 e 001.043.0005-1.

001.043.0002-7,

001.043.0003-5,

PROPRIETÁRIA: KHER EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO LIDA.,
CNPJ 60.557.40210001-13, com sede nesta Capital, na rua BarIo de Ouprat, n,' 315, 7,'
andar, sala n.' 71,
REGISTRO ANTERIOR: R. 3, de 28/08/1979 e R. 22 (Instituiçio c Espccificaçio de
Condomlnio), de 01/0212007, ambos da matricula n! 23.494, deste Registro de Imóveis.

R. 1/83.178 dação em pagamento
Em 14 de maio de 2007 -Prot. 201.559 (

Pela escritura de 16 de abril de 2007,lavrada pelo 7,' Tabcliio de Notas desta Capital, no
Livro n,· 5756, página n,· 231, a proprietária KHER EMPREENDIMENTOS F.
ADMINISTRAÇÃO LIDA, já qualificada, transmitiu a titulo de dacio em pagamento
a REINALDO CLEMENTE KllERLAKIAN, brasileiro, solteiro, advogado, RG
5.117.398-0/8SP-8P, CPF 010.182.468-86, residente e domiciliado nesta Capital, na rua
Georges Agricola, n,' 173, o imóvel objeto desta matricula, pelo valor de R$ 8,000,00,
Valor atribuído pela PM8P: R$ 28,968,64 (proporcional),

.
,
IV1IUlC'O ANTONl
Oficial Sub
R. 2/83.178 cOllferência de bens

Em 14 de maio de 2007 -Pro!. 201.560 O
Pela escritura de 16 de abril de 2oo7,lavrada pelo 7,' Tabeliio de Notas desta Capital, no
Livro n,· 5756, página n,' 237, o proprietário REINALDO CLEMENU;
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KHERLAKIAN, já qualificado, transmitiu a titulo de conferência de bens aREIK
EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA,
CNPJ 07.297.780/0001-22, com sede nesta Capital, na rua Barão de Duprat, n.· 315, 6."
andar, sala n.G 61, o imóvel objeto desta matricula, o qual foi atribuído o valor de
R$ 8.000,00. Valor atribuído pela PMSP: R$ 28.968,64 (proporcional).

M~~~O

'f'lVJ..,l1'

Oficial Sub:stitljto

5o Oficial de Registro de
Sc~wJ3conúno-R~~~~,wr

Rua Marques de Paranaguá, 359 - Qmsolação - São Paulo
I
que o i
CONSTITUIÇOES iii~ítíS::m.;;S

integralmente n~,~~:~~;::.

autêntica da I:h

até a data de 22/01/2008,
a presente certidão é reprodução
"""",,",'" p,.,ãgrajo1'doart,lg da lei n'6, 015

,",como,,",,,

~l§:"<lue,

!líJsé

Paulo,

11111111111111111111111111111111111111
por

dias somente para efeitos notariais.

o 25° Subdistrito - Pari pertence ao 5° Registro de Im6wis da Capital desde 01101/1972 até a
presente data, tendo pertencido anteriormente aos 15° e 3° Registros. 05° Subdistrito - Santa Efigênia
pertence ao 5° Registro de Imóveis da Capital desde 21/11/1942 até a presente data, tendo pertencido
anteriormente aos 8°, 2° e 3° Registros. O
$ubdistrito - Consolação pertenceu ao 5° Registro de
Imóveis da Capital de 26/1211g27 à Og/08l1g31, passando novamente a pertencer ao 5° Registro de
Imóveis da Capital de 02103/1932 até a presente data, tendo pertencido anteriormente a esses dois
I oeriodos ao 4° Reaistro de Imóveis.

ro

ia Costa
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LIVRO N.· 2 - REGISTRO G

5.· OFICIAL C

,

•

01

o Paulo,

REGISTRO DE IMÓVEIS
de Slo Paulo

01 de fevereiro de 2007

IMÓVEL: Armazém comercial n.. 395,
. ado no andar térreo do CONDoMÍNIo
CONruNTO ILHA, situado na rua C s de Souza Nazareth, n,· 395, no 5.· Subdistrito
- Santa Efigênia, com área útil de 23,109m2, área comum de 1,911m2 e área total de
25,02Om2, correspondendo-Ihe a fraçlo ideal no terreno de 0,04121%.
CONTRIBUINTES:
001.043.0001-9, .
001.043.0004-3 e 001.043.0005-1.

001.043.0002-7,

001.043.0003-5,

PROPRIETÁRIA: KHER EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA.,
CNPJ 60.557.40210001-13, com sede nesta Capital, na rua BarIo de Duprat, n.· 315, 7.°
andar, sala n.·71.
REGISTRO ANTERIOR: R. 3, de 28/08/1979 e R. 22 (Instituição e Especificaçlo de
Condomlnio), de 0110212007, ambos da matricula n.· 23.494, deste Registro de Imóveis.

R. 1/83.179 dação em pagamento

Em 14 de maio de 2007 - Prol 201.559
Pela escritura de 16 de abril de 2007, lavrada pelo 7.' Tabelilo de Notas desta Capital, no
Livro n.· 5756, página n.· 231, a proprietária KHER EMPREENDIMENTOS E
ADMINISTRAÇÃO LTDA, já qU$lificada, transmitiu a titulo de dacio em pagamento
a REINALDO CLEMENTE KHERLAKlAN, brasileiro, solteiro, advogado, RG
5.117.398-O/SSP-SP, CPF 010.182.468-86, residente e domiciliado nesta Capital, na rua
Georges Agrícola, n.· 173, o imóvel objeto desta matricula, pelo valor de R$ 8.000,00.
Valor atribuído pela PMSP: R$ 26.024,97 (proporcional).

•

R. 2/ 83.179 conferência de bens

Em 14 de maio de 2007 -Prol. 201.560 ~~J/v
Pela escritura de 16 de abril de 2007, lavrada pelo 7.° Tabelilo de Notas desta Capital, no
Livro n.· 5756, página n.· 237, o proprietário REINALDO CLEMENTE

187/2008 28/01/2008 2/2

KHERLAKIAN, já qualificado, transmitiu a título de conferência de bens a REIK
EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA,
CNPJ 07.297.780/0001-22, com sede nesta Capital, na rua Barão de Duprat, n.· 315, 6.·
andar, sala n.· 61, o imóvel objeto desta matricula, o qual foi atribuído o valor de
RS 8.000,00. Valor atribuído pela PMSP: R$ 26.024,97 (proporcional).

Oficial Subs'ti\tto

Sel1Ji" Jacol71Ulo - RegistLador
Rua Marques de Paranaguá, 359 - Consolação - São Paulo
I I

que o

Cóil,':EFtTlF'ICO aincia:'1l1l11.
CONSTITUlr;O~-E~S~~~ê;t:~

integralmente
autêntica da I

Seq. O

11111111111111111111111111111111111111
Certidio vilida por 30 dias somente para efeitos no

B.

o 25° Subdistrito - Pari pertence ao 5° Registro de Imóveis da capital desde 01/01/1972 até a
presente data, tendo pertencido anteriormente aos 15° e 3° Registros. O 5° Subdistrito - Santa Efigênia
pertence ao 5° Registro de Imóveis da Capital descle 21/11/1942 até a presente data, tendo pertencido
anteriormente aos 8°, 2<' e 3° Registros. O ro Subdistrito - Consolação pertenceu ao 5° Registro de
Imóveis da Capital de 21l/1211 927 à 09/08/1 931. passando novamente a pertencer ao 5' Registro de
Imóveis da Capital de 02l03/1g32 até a presente data, tendo pertencido anteriormente a esses dois
iodos ao 4° R istro de Imóveis.
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LIVRO N,· 2 • REGISlRO GERAL

REGISTRO
.. --r5,' OFICIAL DEdeSDo
Pau

E IMÓVEIS

FIchIII-.l~r-rj"1

01

S

Plulo.

01 de fevereiro de 2007

IMÓVEL: Armazém comercial 0.° 592,
izado no andar t6rreo do CONDO ' O
CONJUNTO ILHA, situado na avenidà Senador Queiroz, n.· 592, no S." Subdia to·
Santa Efigênia, com 6rca útil de 63,99Om2, 6rca COQ)um de 5,29Om2 e 6rca tot de
69,280m2, correspondendo·lhe a fraçio ideal no terreno de 0,11410%,
CONTRIBUINI'ES:
001.043.0001·9,
001.043,()()04.3 e 001.043.0005·1.

001.043.0002·7,

001.043.0003·5,

PROPRIETÁRIA: KHER EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA.,
OOJ 60.557.40210001-13, com sede nesta Capital, na rua Barão de Duprat, n." 315, 7."
andar, sala n.· 71.
REGISTRO ANTERIOR: R. 3, de 28/08/1979 e R. 22 (Instituiçio e Especificaçio de
Condomínio), de 01/0212007, ambos da matricula 0.' 23.494, deste Registro de Imóveis,

R, 1/83.180 daç80 em pagamento

Em 14 de maio de 2007 • Prot. 201.55
Pela escritura de 16 de abril de 2007,lavrada pelo 7,· Tabeliio de Notas desta Capital, no
Livro n,· 5756, pagina 0.° 225, a proprietária KIIER EMPREENDIMENTOS E
ADMINISTRAÇÃO LTDA, já qualificada, transmitiu a titulo de dacio em pag!U!leJlto
a ANA ELISABETH KllERLAKIAN, brasileira, empreséria, RG 3.703.125/SSP·SP,
CPF 305.860.908-60, e seu marido ANTONIO CARLOS KllERLAKIAN, brasileiro,
empresârio, RO 3.233.428-XlSSP-SP, CPF 054.317.198-15, casados sob o regime da
comunhio de bens, aos 08/06/1974, residentes e domiciliados nesta Capital, na avenida
Morumbi, n.'1.744, o imóvel objeto desta matricula, pelo valor de R$ 10.500,00. Valor
atribuldo pelaPMSP: R$ 72.062,74 (proporcional).

ü

FIM DOS ATOS PRATICADOS NESTA MATRICULA ü
ü

VIDE CERTIDÃO NO VERSO

ü
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[

83.180

J
Registro de

50

Se1[Jio Jacomino - Registrador
Rua Marques de Paranaguá, 359 - Consolação - São Paulo

Costa

!k~@~é~~=~=~tiZ4~5.0 rifl AL D
~~"'"""'-"--~-----t. 11111111111111111111111111111111111111
DE IMÓ EIS
J

por 30

somente para

s.

o

25° Subdistrito - Pari pertence ao 5° Registro de Imóveis da Capital desde 01/01/1972 até a
presente data, tendo pertencido anteriormente aos 15° e 3° Registros. O 5° Subdistrito - Santa Efigênia
pertence ao 5° Registro de Imóveis da Capital desde 21/11/1942 até a presente data, tendo pertencido
anteriormente aos 8°, 2° e 3° Registros. O 7° Subdistrlto - Consolação pertenceu ao 5° Registro de
Imóveis da Capital de 2611211927 à 09/08l1931, passando novamente a pertencer ao 5° Registro de
Imóveis da capital de 02103/1932 até a presente data, tendo pertencido anteriormente a esses dois
I oerlodos ao 4° Reaistro de Imóveis.

CERTIFICO ainda, que, em data da 13/07/2007, foi prenotado sob nO 203594 com
prioridade por tempo indeterminado, tftulo com determlnaçllo de BLOQUEIO tendo
por objeto o imóvel desta matricula (Prov. 17/99 e Itens 102.1 e 102.2, Capo XX das
NSCGJSP).

Sér io

J.LI

--

Rua Marq ês de
----

· ..

PODER JUDICIARIO
sAOPAULO
COMARCA Slo PAULO· FORO CENTRAL clvEL
18' VARA CIVEL
18' OFICIO clvEL

PIIIÇI Dr. Joio MIlKftlIIn'. t.· Indlr· 1111107 • CIIIIro • CEP 01501-800 F. 2171-81110
,05!OFtCW.OEREGI

O'

Prooesso n Q 583.00.2001.189083-6
Ordem n Q 1311/2001
Oficio n Q :1. 6 3 7 / 2 O O 7

Qf.IMOVEts

C",P",AIoSiO

~t~ 203594
EES

TI rULO P"OTOC« ...OO E PRElrfQr~Do

Ação. Procedimento Ord1n!r10 (em geral)
Requerente. RICARDO CLEMENTE ICHERLAKlAN I! OU'l'ROS
Requerido: AVEDIS CLEMENTE ICHERLAICIAN E OUTROS
~ REGISTRO'
JA CAPITAL

comino
)ara~"9uâ. 359

São Paulo, 04 de julho de 2007.
Pelo presente, expedido nos autos da ação
mencionada em epigrafe, comunico a Vossa Senhoria, para as
providências cabiveis, que este juizo houve por bem deferir
Antecipação de Tutela para o fim de determinar que essa serventia
bloqueie as matriculas 83.170, 83.169, 83.174, 83.180, 83.181,
83.182 e 83.183, até deoisão final deste processo, que lhe será
oomunicada, oportunamente.
Aproveito a oportunidade para apresentar-lhe
protestos de estima e consideração.

Ao (À)
5 Q CARTÓRIO DE RI!GISTRO DE IMÓVEIS
.~~"

-

5.' OFICIA
DE IMÓVE

SérglC'
Rua Marquês

•

.
,

Y;;~I

CONCLUSÃQ

Em ~ de Junho de =«J7. laço estes autos

MM. JIJIz de Direito.

conclusos

ao

. 81DNEY DA SILVA BRAGA.

Eu. _ _.......l~_ _ _ _ • &ser. subs.

Proces1o no

".00

Controla/Ordem

.te808Se.

n.· 1371.

203594

VISTOS.

. DE REGISTRD "
.S DA CAPITAL

. I

.facomino

d.~~~;~a.guá, ~58

I

I. Os documentos de tis. 6'){)16~ demonstram
que. dentre QUtros. o ré kher Empre.II"'i_lo~ e Admlnll~aço1o tt•
.da•• ·dentre oolr05 obrigações. visando o encerramento de Inúmeros
pendências JUdiciais envolvendo os sucessores de AwdII Clemente

kheIIaIdan. COmprornetau-se ,a paga para o autor RIcardo CI_1e

KMItaIdan o' valor de R$ 2.000.000.00. em 48 prestações mensais e
sucessivas. representadas por notas prom/sSÓIIQs com oval dos r"".
Malta Gebenlan lCherIaIdan e lelnaldo Clemente 1CIteIIaIdan.

2. A obrigação acima mencionado esta inse-

rida em Instrumento Particular de TronsaçOo regularmente assinado
por duas testemunhas.
3. Desse medo, o autor Ilcardo Clemente
poJSul tltulos execullvos eldrajudlclals contra a empresa
kher EIIIpN"""_ • AdmInIltlaçc10 LIda. e seus avalistas (COnflS'
SOe de divido e notas promissórias).

khertaIdan

4. A doto dessa confissão de olvido é 31 de
Maço de 'XJOS.

5. Os documentos de tis. 687/698 demonstram
que 101 ajuizada Açêlo de ExecuçOo por Porte do autor lIcarclo CIe.
-..te ICIIeItlldan. tendo em vlsfo o loto de que a empresa.ré s0mente pagou das 48 notas promlss6rlas.

a

6. Comprovado estó, pois, a elÓStênct.o de
débito da empresa~ a seus avoRstas paro com o autor.
7. De outro iodo, os document
de tis.
7'){)lnS demon$tram que, através de Instrumento Público
rodo em
16 de Abrt de 'XJ07, o empresa kher Emprwn
nfoI Administra.
çc10 LIda.. representado unicamente pelos .ôcfos
khedaldan e Reinaldo Clemem. KlMlrlatclan. deu eM
titulo de cumprimento do denominado "Inslrumen!

TransaçOo Amlgóvar', Iirnladc en1n!l SUClll:Oes de AvedIJ C.........
KheItCIIdan em 18 de Julho de 200S, documento esse nOO registrado,
em favor de Ana .'!lh" 1Ch~1 e Antonio CCIIIoI KhIIk*Ian,
ora também réus, sete Imóveis, 'devidamente descritos naquele Instrumento público,
.

.. Temos. lXlrtanto. a comprovaçOo de dfvlda
da empresa KIw ~ ......,.. •
Ltda. pera com
o autor em 31 de Março de 2OO~. bem como temos a comprovaçOo
da allenaçOo de bens da devedora em 16 de Abril de 2007, postertormente à assunção do débito pero com o autor,

Ü,,,.,,uç4lo

203594
mULO PROTOCOLADO E PRfNOT

t. Tal col'1lunçOo de fatores autortza, ao menos em t.e. a praposlturel da ~nte Açlo PauI_.

.\.

10. Nesta fase processual. nOo é posslvel fazer
qualquer juizo sobre a eldst6ncia, do "consl'um fIoud/s" e nem sobre
ter ou 000 a empresa devedora patrimônio suficiente para quitar sua
abrIgaçOo para com o autor. mas é Inegóvel que a daçOo em pagamento de sete Imóveis da empresa devedora. representada pela
Viúva do falecido AvedIJ C.......... ICheJtaldan e por seu fllho lelnal·
cto Clement. ICheItaldan. favorecendo outra fllha do fatecldo. a ré
Ana ElllaIMltll lMIIaldan. enquanto a empresa permanece Inadimplente com o ovtro sucessor. o autor IIcwdo Cletnem. l:twIaldan.
oferece base para que se DE'''''' a anteclpaçOo da tutela. para que
nOo se permita o esvaziamento por completo do patrimônio da empresa sem que pague seu débito para com o autor.

n.

o

I

Ante
acima exposto. DEFlIO a anteei-'
paçOo da tutelà. pera o 11m de determinar o bloqueio das matrfculas
dos sete imóveis que Integraram o e5CIItura de dação em pagamento de fls. 720fnS. olé flnal decIsOo neste processo.
12. INDUlto a anleclpaçOo da lulela, por fa~
ta de ampara legal. para que os frutos oriundos dos locoçOes desses
imóveis sejam depositados em conto do juizo.

Tal mec:Ido, de natureza cautelar. nOo guarda relaçOo com O PIQIIlmento flnol solicitada neste processo.

13. INDEfllO o bloqueio de movimentação
das cotas sociais da empresa-ré perante a JIJCESP.

Da mesmO forma como dito no lIem antenor, tal medida cautela nOo guarda qualquer relaçOo com o pedido
flnal deste processo, eis que. na petlçOo iniciai, consta como provImento de méIIIo apenas a decretoçOo da lnellcócla e anuloçOo
escritura de dcçOo em pagamento )ó menclonoda e suas con
qOéncias,

1.. INDI..'O o

axpedIçOo de oflelo ...""'Cl.......
goela da Receito Federal. porque nOo se vislumbra. neste mom
processual. a necessidade das decloroçOes de renda plellea
pedido que poder6 ser reavolloclo na fase Instrutório.

"S.' OFiCiAi

OE IMÓVEl

Sérgil
Rua Marquê

15. Oftcle-se à E. <I •• Vara da família e das SucessOes. dando noticia da presente açOo e da presente decIsOo.
O ollclo deverá ser encaminhado desacompanhado de documentos.
Acaso os autores entendam necessórlo.
vem provJdenc:;lar. por eles mesmos. cópia dos documentos pa
conhecimento do JuIzo da E. 4.' Vara do Famala e das Sucess6as
deste Foro Cen1Tal.
,

1'. Paro cumprimento da tutela antecIpada
deferida. oficl.se aos Cart6rios de Registro de Im6veis envolvidos.

-'

jE,itEGISTRO
J OA CAPITAL

,

.~

Jacomino
le Paranaguá. 359 _

17. Oficle-se ao 7.' TabelOo de Notas da Comaca de SOo:Paulo. solicitando eventual cóplo arquiVada naquela
Servenlfa do Instrumento Partfcular de Transaçoo frmaao em 18 de
Julho de 2J05. que deu ortgem li escritura de daçOo em pagamento
de fls. 720/725.
Tal oficio deveró ser Instruido cam cópias desta declsOo e de fls. 720/725,

~----

1•• Cttern-se os réus. para resposta no prazo
legal.

In!.

lO PROTOCOLADO E PREIIIOTADO

>(
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~~WII8il

83.181

\

FIchI,,,,,,,,,,,,,,

de Slo Pau

.. I

01

Slo Paulo,

01 de Cevereiro de 2007

IMÓVEL: Armazém comercial n.· , localizado no andar térreo do CONDO
CONJUNTO ILHA, situado na avenida Senador Queiroz, n.. S96, no S,· Sub stritoSanta Efigenia, com úca útil de 30,S82tn2, úca comum de 2,S28mz e área tal de
33,11Omz, correspondendo-Ihe a fraçlo ideal no terreno de 0,05453%.
CONTRIBUINTES:
001.043,0001-9,
001.043.0004-3 e 001.043.0005-1.

001.043,0002-7,

001.043.0003-5,

PROPRIETÁRIA: KHER EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA.,
CNPJ 60.557,40210001-13, com sede nesta Capital, na rua Barlo de Duprat, n." 315, 7.·
andar, sala n." 71.
REGISTRO ANTERIOR: R. 3, de 28/08/1979 o R. 22 (Instituiçlo e Especificação de
Condominio), do 01/0212007, ambos da matricula n,· 23,494, deste Registro de Imóveis,

IVU'lll~O

.,ANTO

VIOLIN
Oficial Sub 'tuto

R. 11 83.181 dação em pagamento
Em 14 de maio de 2007 - Pret. 201.55

Pela escritura de 16 de abril de 2007, lavrada pelo 7.' Tabelilo de Notas desta Capital, no
Livro n,' 5756, página n,· 225, a proprietária KHER EMPREENDIMENTOS E
ADMINISTRAÇÃO LTDA, já qualificada, transmitiu a titulo de daçio em pagamento
a ANA ELISABETH KHERLAKIAN, brasileira, empresária, RG 3,703.125/SSP-SP,
CPF 305,860,908-60, e seu marido ANTONIO CARLOS KllERLAKIAN, brasileiro,
empresário, RG 3.233.428-X1SSP-SP, CPF 054,317.198-15, casados sob o regime da
comunhlo de bens, aos 0810611974, residentes e domiciliados nesta Capital, na avenida
Morumbi, n,' 1.744, o imóvel objeto desta matricula, pelo valor de R$ 10.500,00. Valor
atribuido pela PMSP: R$ 34.439,92 (proporcional).

- FIM DOS ATOS PRATICADOS NESTA MATRICULA\. /

- VIDE CERTIDAo NO VERSO -
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(

83.181

)
5° Oficial de Registro

Sergio Jacomino - Registrador
Rua Marques de Paranaguá, 359 - Consolação - São Paulo
que o i

CONSTITUIÇOOIE~:S~i~;:'!::~~
cóp~ÇEI~TIIFICO aind• .-1lú'e

integralmente nc
autêntica

noo,terrnos

São Paulo, 28 de .ia'!l!iU>-d€2Ct1!!,

, até a data de
presente certidão é reprodução

art.19 da lei

5/73.

José :mu"luorda Costa
<Escreve.1< utorita!.

11111111111111111111111111111111111111
somente para

o 25° Subdistrito - Pari pertence ao 5° Registro de Imóveis da Capital desde 01/01/1972 até a
presente data, tendo pertencido anteriormente aos 15° e 3° Registros. O 5° Subdistrito - Santa Efigênia
pertence ao 5° Registro de Imóveis da Capital desde 21/11/1942 até a presente data, tendo pertencido
anteriormente aos 8°, 2° e 3° Registros. O 7° Subdistrito - Consolação pertenceu ao 5° Registro de
Imówis da Capital de 2611211927 Si 0010811931, passando novamente a pertencer ao 5° Registro de
Imówis da Capital de 02103/1932 até a presente data, tendo pertencido anteriormente a esses dois
oerlodos ao 4° Reaistro de Imóveis.

CERTIFICO ainda, que, em data de 13/07/2007, foi prenotado sob nO 203594 com
prioridade por tempo indeterminado, tftulo com determlnaçlio de BLOQUEIO tendo
por objeto o imóvel desta matricula (Prov. 17/99 e itens 102.1 e 102.2, Capo XX das
NSCGJSP).

·.

PODER JUDICIÁRIO
sAOPAULO
COMARCA alo PAULO· FORO CENTRAL CM!L
18' VAlIA CIvEL
18' OficIO clYEL

PmçII Dr. JoIo M.... IIn'·t.·I/Idar· _107· CIIIIro. CEP 011101-800 F. 2171 ..150

Processo n Q 583.00.2007.189083-8
Ordem n Q 1371/2007
Oficio n Q :l. 6 3 7 / 2 O O 7

TI rULO p~TOCOl ... OO E 'REIriIOT"OO

EES

Ação: Prooedimento Ordinário (em geral)
Requerente. RICARDO CLEMENTE KHERLAKIAN E OUTROS
Requerido: AVEDIS CLEMENTE KHERLAKIAN E OUTROS
São Paulo,

O~

de Julho de 2007.

Pelo presente, expedido nos autos da ação
mencionada em epígrafe, comunico a Vossa Senhoria, para as
providências cabíveis, que este juizo houve por bem deferir
Antecipação de Tutela pera o fim de determinar que essa serventia
bloqueie as matriculas 83.170, 83.169, 83.174, 83.180. 83.181,
83.182 e 83.183, até deciSão final deste processo, que lhe será
comunicada, oportunamente.
Aproveito a oportunidade para apresentar-lhe
protestos de estima e consideração.

Ao (À)
5Q CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS

5.° OFICIA.OE IMÓVEIS

Sérgio:
Rua Marquês d

CONCLUSÃO
Em 2Sl de Junho de 2007. laço estes autos conclusos 00
MM. JIJIZ de Direito.

• SIDNKY DA SILVA 1tRAf;A.

\

Eu. ---410;....--_. escr. sub$.

. 18808M.

Controle/O'dem

--

n" '371.

2 O 35 9

VISlos.

'-"IEGISÍ""j;'O
JA CAPITAL

l. Os documentos de tis. 6'}fJ/629 demonstram
que. dentre !>Urros. o ré

'acomino

naranaguá,
:JJ:;I"
, --..
~

Ih., EnIpr......'_101 e Admlnlo.a,ao

u-

'da .. dentre outros obrigações. v/$(]ndo o encerramento de inúmeros
pendênc/os JUctlcials envolvendo os suceuores de AvedII Clernem.
K/IeIIaIdcm, comprometeu-se a pega poro o autor RIcardo Clemente
ICMllaIdan o 'volor de R$ 2.000.000.00. em 48 prestações mensais e
sucessivas. representadas por notas prom/ss6r/as com oval dOS réus
McIIIa Geb"'n K/IeIIaIdcm e Reinaldo Clemente 1OIeIIa1dan.
2. A obrigação acima mencionado esta Inserido em Instrumento Particular de Tronsaçõo regularmente assinado
por duas testemunhos.

3. Desse modo. o autor R/cUldo Clemente
lCIIerIaIcIan PQ!ISul IlluIos execuflvos extrajudiciais contra o empresa
ICher .....,..... iliMlos e Admlnllliaçllllo Uda. e seus avalistas (co~fIs

soe de dívida e notas promissórias) .

... A doto dessa conflssêlo de aívlda é 31 de
Maço de 2005.

5. Os documentos de fls. 687/698 demonstram
que foi ajuizada AçOo de ExecuçOo por porte do autor lIcardo Clemente lC....aldan. tendo em visto o 1010 de que o empresa-ré s0mente pagou dOS 48 notas promlss6r/as.

a

6. Comprovado esfó, pois. o existêncjp de
débito da empres0.<6 e seus avalistas para com o aulor,
7, De outro lodo. os document
de tis.
7'}fJlnS demon~m que, através de Instrumento Público
ado em
16 de Abril de 2007, o empresa Kher Em~i
Admlnlo"açllllo lida" representada unicamente pelos ,ócios
IChellaldan e • •aldo Clemente Khtlllaldan. deu em
trlulo de cumprtmento do denominado "In.tru~nl

,
Sé(~\O~ac

Rua ""a!~uM de 1':

TransaçOo Amlgóve''', lirrIlado en1le sue I SI ores de AV1IdII CIItmenIe
lCIIeIIoIdan em 18 de Julho de 2005, documento esse nOo regbtrado,
em favor de Ana ........ Khllllaldan
e AntOnIo CCIIIoI Khe!IaIdan,
,
ora também réus, sete Imóveis, ~evldamente desc!1tos naquele Instrumento público.
.
.. Temos.lXlrtanto, a c<)mprovaçoo de dIvida
da empresa KhIII' EI..._IdIn~ • AdIftInlo.i:'açOO Llda_ paa com
o autor em 31 de Março de 200~, bem como ;emos a comprovaçOo
da allenoçOo de bens da devedora em 16 de Abrtl de 2007. posteMermente à assunçOO do. débito para com o autor.

t.

nos em

203594

\

Tal cOnlunçOo de fotaes autOllza. ao me-

r-. a propositura da ~nte Açlo Paull_.

10. Nesta fa.e processual. nOO é poIIfvel f~
qualquer juizo sobre Q exlst6nda do "consllum froudls" e nem sobre
ter ou 000 a empresa devedora F·o1rImOnlo suficiente para quitar sua
obrigoçOo para com o autor. mas é Ineg6vel que a daçOo em pagamento de sete lm6vels da empresa devedora. representado pela
viúva do faleeldo Av'" Clemetlte ""'~llIan e por seu filho l ..naI·
do
Kherlaldan. favorecendo outra filha do falecido. o ré
Ana ElllaIMllh lMdaIdan. enquanto a empresa permanece Inadimplente com o outra sucessor. o autor lIc..do CIem..... lOwIaIdan.
oterece base paro que se DEfiRA a onteclpaçOo da tutela. paro que
nOo se permllo o esvozlomento por ccmpleto do patrimônio da err,presa sem que pague seu débito pa'a com o autor.

a.me'"

I

11. Ante (> acima exposto. DEfllO a onteei-'
poç60 da tutelà. paa o fim de determinar o l')loquelo das matrfculos
dos sele lm6vels que Integraram a e5CIIlura de daçOO em pagamento de tis. 7'1tJtnS. até "nol decIsOo neste processo.
U. 1NDEfI*<) a onleclpaçOo da lutela. por falta de amparo Iegol. poro que os frutos ortunaos dos iocoçOes desses
imóveis sejam depositados em conla do juizo.
.--

Tal mec:lda. de notureza coutelor. ~o guarda ralaçOO com o provimento ftnol soIIcIlado nesle proc:IioSSO.
13. INDlflilO o bloqueio de movlmentaçOo
das colas sociais da empreso-l'é perante a JIJCESP.
Do mesmO forma como dito no nem anterior. tal medida cautelar nao guarda qualquer relaçOo com o pedido
final deste processo. eis que. na petlçOo Inlclol. consta como prov~.
mento de mérito apenas a decretoçOo da lnetlcócla e onulaçOo
escritura de daçOo em pagamento )6 mencionada e suas con
qOências.

a

1'- IND!"'O o expedlçOO de oficio
gaclo da Receita Federal. porque nOO se vislumbra. neste mom
processual. a nec_ldade das declaraçOfH de renda pleltao
pedido que poderá .... reavalladQ no fase Inw,jt6rlo.

_____________________

·~t~·

___________________________________________

-

-

5.° OFICIAL
DE IMÓVEI~

Sérgio
Rua Marquês (

15. O1k:le-se à E. 4.' Vara da FamiUa e das SucessOes. dondo noticia da presente açOo e da presente decIsOo.
O alicia
panhado de documentos.

deveI'Ó ser encaminhado desacom-

,
Acaso os 'lutares entendam necessário. ~
vem provlde~lar. por eles mesmos. cópia dos documentos para
conhecimento do Juizo da E. 4.' Vara do FamOIa e das Sucessões
deste Foro Cenlrfll.
16. Para cu mprlmento da tuteIO antecipada
deferida. oftelfl'ose aos Cartórios de Registro de Im6veis envolvidos.
17. OflCle-se ao 7." TabeliOa de Notas da Comaca de SOoiPaulo. sollcHando eventual cópia aqulvada naquela
Se!ventlo do Il1strumento Particular de TransaçOo firmado em 18 de
Julho de ZlO5. Que deu ortgem li escrttura de daç/!IQ em pagamento
de flS. 7'1JJms.
CREGISTRO

JA CAPITAL

Tal oficio deverá ser Instruido com c6p1as desto dec1s/!lo e de IIs. 7'lO/725.

1••

legal.

'acomino
P~~9,~á.'..~5~_

In!.

C~em-se 05

réus. poro resposta no prazo

187/200828/01/2008 1/1

LlVRON.' 2 - REGISTROGE

desto Pau

FIc:hI

01

Paulo,

01 de fevereiro de 200

IMÓVEL: Armazém comercial n.' , aIizado no andar térreo do CO
CONJUNTO ILHA, situado na avenidà Senador Queiroz, n.' 600, no S.' S .sbito Santa Efigênia, com área útil de 28,347m2, área comum de 2,343m2 e irea 1 de
30,69Om2, corrcspondendo-lhe a fraçlo ideal no terreno de O,050S4%.
CONTRIBUINTES:
001.043.0001-9,
001.043.0004-3 e 001.043.0005-1.

001.043.0002-7,

001.043.0003-5,

PROPRIETÁRIA: KHER EMPREENDIMENTOS E ADMINlSTRAÇÁO LTDA.,
CNPJ 60.557.40210001-13, com sede nesta Capital, na rua BarIo de Duprat, n.· 315, 7.'
andar, sala n,· 71.
REGISTRO ANTERIOR: R. 3, de 2810811979 e R, 22 (Instituição e Especificaçlo de
Condominio), de 01/0212007, ambos da matricula n.· 23.494, deste Registro de Imóveis.

R. 1/ 83.182 dação em pagamento

Em 14 de maio de 2007 -Prol. 201.558
Pela escritura de 16 de abril de 2007,lavrada pelo 7,· Tabelilo de Notas desta Capital, no
Livro n.' 5756, página n.' 225, a proprietária KHER EMPREENDIMENTOS E
ADMINISTRAÇÁO LTDA, já qualificada, transmitiu a titulo de dacio em pagamento
a ANA ELISABETH KHERLAKIAN, brasileira, empresária, RO 3.703.125/SSP-8P,
CPF 305.860.908-60, e seu marido ANTONIO CARLOS KHERLAKIAN, brasileiro,
empresário, RO 3.233.428-X/SSP-SP, CPF 054.317.198-15, casados sob o regime da
comunhlo de bens, aos 08/0611974, residentes e domiciliados nesta Capital, na avenida
Morumbi, n.' 1.744, o imóvel objeto desta matricula, pelo valor de R$ 10,500,00. Valor
abibuldo pela PMSP: R$ 31.922,71 (proporcional).

- FIM DOS ATOS PRATICADOS NESTA MATRICULA- VIDE CER)IDAO NO VERSO -

187/2008 28/01/2008 1/1

(

83.182 J

Registro

5°

Sergio Jacomino - Registr.ldor
Rua Marques de Paranaguá, 359 - Consolação - São Paulo

Seq.O

11111111111111111111111111111111111111
por 30

somente para e

-

S'rgio:

Rua IA (QuêS C

o 25° Subdistrito - Pari pertence ao 5° Registro de Imóveis da Capital desde 01/01/1972 até a
presente data, tendo pertencido anteriormente aos 15° e 3° Registros. O 5° Subdistrito - Santa Efigênia
pertence ao 5° Registro de Imówis da Capital desde 21/11/1942 até a presente data, tendo pertencido
anteriormente aos 8 0 , 2° e 3° Registros. O 7° Subdistrito - Consolação pertenceu ao 5° Registro de
Imóveis da Capital de 26/1211927 à 09/08/1931, passando nowmente a pertencer ao 5° Registro de
Imóveis da Capital de 02103/1932 até a presente data, tendo pertencido anteriormente a esses dois
I oeríodos ao 4° Reaistro de Imóveis.
CERTIFICO ainda, que, em data de 13/07/2007, foi prenotado sob nO 203594 com
prioridade por tempo indeterminado, titulo com determinaçilo de BLOQUEIO tendo
por objeto o imóvel deata matricula (Prov. 17/99 e itens 102.1 e 102.2, Capo XX das
NSCGJSP).

· ..

PODER JUDICIARIO
SAOPAULO

COMARCA sAo PAULO· FORO CENTRAL CIvEL
18' VARA CIvEL
18' OFicIO clYEL
PNÇII Dr. Joio M.... tJnO· '.'lIIdIr· 1111 807 • CIIIIrD • CEP 01501-100 F. 2171 ..150

Prooeeeo n Q 583.00.2001.189083-8
Ordem n Q 1311/2001
OUoio n Q 3. 6 3 7 / 2 O O 7

TI rULO PAOTOCOl~DO EPRElrfOr...Do

EES

Ação. Prooedimento Ordinário (em gereI)
Requerente, RICARDO CLEMENTE KHERLAKIAN I! OUTROS
Requerido. AVEDIS CLEMENTE KHERLAKIAN E OUTROS
São Paulo,

lacOmino

9

el'ar~~,~'

--

O~

de julho de 2007.

Pelo presente, expedido nos autos da ação
menoionada em epígrafe, comunico a Vossa Senhoria, para as
providênoias Cabíveis, que este juizo houve por bem deferir
Antecipação de Tutela para o fim de determinar que eSSa serventia
bloqueie a8 matriculas 83.170, 83.169, 83.l1~, 83.180, 83.181,
83.182 e 83.183, até decisão final deste processo, que lhe será
comunicada, oportunamente.
Aprovei to a oportunidade para apresentar-lhe
protestos de estima e consideração.

Ao (À)
5 Q CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
.~-,\

--

5.° OFh.. .A1
DE IMÓ\lEI

Sérg'

..B.ua tv\arqui

,
•

('11

CONCLUSÃO

Em 29 de Junho de :Dl? faço

MM. J~ de Direito.

estes autos

conclusos ao

. SIDNEY DA SILVA BRAGA.

Eu. _ _........;..._ _ _ _ '

\

escr. subs .

•18808M.

203594

ControlefO"dem n." '371.
'TITULO PROTOCOLADO E PRE"'OT

VISTOS.
~.

, ~EGlS1RO '\
;' 011. CII.I'\1l1.l

') JaCOmino
\
de pa~~~·359

-'-

,. Os documentos de tis. 6')fJf629 demonstram
que. dentre QUtros. a ré Kher Empr-.clnlenlol • Admlnlllraçao u·
.da.. dentre outras obrigações. visando o encerramento de inúmeros
pendências JUdiciais envolvendo os sucessores de A1Iedls e\ernerlle
KheIIaIdan. comprometeu-se a pago para o aulor RIcardo el-m.
a.taIdan o' valor de R$ 2.000.000.00. em 48 preslaçOes mensais e
sucessivas. representadas par nolas promlssóllas com aval dos réus
McIIIa O......n IOMIIaIdan e lelnaldo C....., . lOIeIIaIdan.
2. A obrigação acima mencionada está 111_
r1da em Instrumento Particular de Transação regularmente assinado
por duas testemunhos,

3. Desse modo. o aulor RIcardo Clemente
lCMIIaIdan PQlSSul titulas execuflvos extrajudiciais contra a empresa
Kher Empnt""1M1oI e Admlnlllraçl10 lida. e seus avalistas (co~fIs..

soa de divida e notas promissórias).
oi. A dota dessa conflssOo de aívldo <li 31 de
Maço de 2005.

5. Os documentos de fls. 687/698 demonstram
que foi ajuizado AçOO de ExecuçOo por parte do autor lIcardo ele·
___ lCheI1albn. tendo em vlsfa o fofo de que o empresa·ré s0mente pagou dos 48 notas promissórias.

a

6. Comprovado es1ó. pois. a eldslêncla de
débito da empres0-r6 e seus evaDslas pora com o autor.
7. De oulto lado. 05 documenl

7')fJ!725 demon$lTOm que. através de Instrumento PúbliCO
do em
16 de Abril de :Dl7. a empresa lCIIer Im..Adm.....lra·
çao Uda.. re~tada unicamente pelos .óclos
KherIakIan e .elnaldo Clemente KheIIaldan. deu em
lIIulo de cumprimento do denominado "In,trum"n!

d'

~
___~

-"._------5.0 OFICIAL OE RI:
DE IMÓVEIS "- (

Sérg\O jacO

---

Rua MarquêS de Par

,

,

!f'

.

~",
'.

TranSClÇOo "'mlgóvel". ~ 1!II'1fn1 SUC8SICI'e$ de AWIII C...,.,..
Khedaldan em 18 de Julho de 200S. documento __ nOo registrado.
em favor de Ana a"elh ~aldan e AnI6nIo CCIIIoIICMIIaIdan.
ora também réus. sete Imóveis. ~evldamente descMtos naquele Ins·
trumento público.
.
.

a. Temos. l:lOrtanto. a comprovaçOo de dIvido

203594

da empresa lhe!' 11,.._ ...... "'" • "',111l1li'114;10 lida. parO com
o autor em 31 de Março de 200~. bem como temos a comprovação
da allenaçOo de bens da devedora em 16 de Abrfl de 2007. posleM·
ormente à assunção do débito pera com o outor.

mULO PROTOCOLAOOé PRfNOTADQ

t. Tal cor1lunção de fatores autOl1za. ao me-

nos em tese. a proposltlKO da Pl'ltS8nte Açlo PauII_.
....-e311\0 '\
r1AL

',ino
1quá.}59

\

10. Nesta fase processual. nOo é posslvel fazer
qualquer juizo lClb!e a exlst6ndo do "consllum fraud/s" e nem sobre
ter ou não a empresa devedora PatrimOnlo suficiente para quitar sua
obrIgaçOo para com o autor. mos é Inegável que o dação em pagamento de sete Im6veIs da empresa devedora. representada pela
viúvo do falecido Av" Clemente Kher'.aldan e por seu "lho .elnaI·
do a.m..... Ithellaldan. favorecendo outra filha do falecido. a ré
Ana a.allelh KIMoIaIdan. enquanto a empresa permanece Inadimplente com o outra sucessor. o autor lIcardo CIem..... a-taldan.
oferece base para que se DEfllA o antecipação da tutela. para que
nOo se permita o esvOllamento por ccmplelo do patMmôn!o da err,preso sem que pague seu débito paa com o autor.

n.

I

Ante O acima exposto. DEFlIO a onteei··
paç60 da tutela. poro Q ,flm de determinar o bloqueio das matrfculas
dos sete Imóveis que Integraram o escrituro de dação em pagamento de tis. 7'1tJmS. até flnal cJectsOo neste processo.

12. INDEfIIO a antecipação da tutela. por fa~
ta de ampara legal. para que os frutos oriundos dos locações desses
Imóveis sejam depositados em cqnta dO Juizo.
Tal meclda. de natureza cautelar. não guardo reloçOo com o provimento flnol solicitado neste processo.

13. INDEftRO o bloqueio de movimentação
dos cotos sociais do empresa-l'é perante a JUCESP.

00 rnesmcl forma como dito no Item anterior. tal medido cautelar não guardo qualquer relação com o pedido
final deste processo. eis que. no petição iniciai. consta como prov~
mento de mérito aPl!ll'1os o decretação da IneflcóclO e anuloçOo
escrituro de dação em pagamento já mencionada e suas con
qOêncios.

, ... IND!"aO a expediçOo de oficio Q
gacla da Receito Federal. porque nOo se vislumbra. neste mom
processual. a necessidade dos declarações de renda pleltao
pedido que poderá _ t6avollad<> na fase Instrutótla.

--- .--.

5.' OFlCI,.,.L DE 11
DE IN\ÓIJElS oP

Sérgic - i
Rua Marquês ae f

-

---

15. Oftcle-Ml à E. ~ •• Varo da família e das SucessOes. dando noticia da presente açOo e da presente decIsOo.

o offelo deverá ser encaminhado desaeomponhodo de documentos.
Acaso os autores entendam nec8lSÕrlo. d
por eles mesmos. cópia dos documentos para
conhecimento do J urze da E. 4.' Vara da Famnia e das Suc:esso..j..
deste Foro CenlTal.
,

vem provldenc::lar.

16. Para cumprimento da tutela antecipada
deferida. ofler.se aos Cartórios de Registro de Im6veis envolvidos.

:
17. Oficle-se ao 7,· TabeliOa de Notas da Comaca de SOa' Paulo. solicitando eventual cópia aqulvada naquela
Serventia do Instrumento Particular de TransaçOo "'medo em 18 de
Julho de 200S. que deu ergam à escritura de daçOo em pagamento
de flS. 7'}fJfl2S.
Tal ofldo deverá ser Instruido com cópias des-

ta declsOo e de fls. 7'}fJ/72S.
18. Cllern-se os réus. para rfKpo5ta no prazo
legal.

In\.

187/200828/01/2008 1/1
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5.· OFICIAL E REGISTRO
\

íI~OO~831

83.183

F'~~--7-1

01

hUlo,

01 de fevereiro de 2007

IMÓVEL: Annaz6m comercial n.. 602, calizado no andar térreo do CONDO
CONJUNTO ILHA, situado na av'
coador Queiroz, n.· 602, no S." Subdi ·to·
Santa Efigenia, com área útil de 26,148mz, área comum de 2,162m2 e 6rea t tal de
28,310mz, correspondcndo-Ihe a fraçlo ideal no terreno de 0,04663%.
CONTRIBUINTES:
001.043,0001·9,
001.043.0004-3 e 001.043.0005·1.

001.043.0002·7,

001.043.0003·5,

PROPRIETÁRIA: KHER EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA.,
CNPJ 60.557.402/0001·13, com sede nesta Capital, na roa Bulo de Duprat, n." 315, 7.·
andar, sala n." 71.
REGISTRO ANTERIOR: R. 3, de 28/08/1979 c R. 22 (Instituição e Especificaçlo de
Condomínio), de 0110212007, ambos da matricula n." 23,494, deste Registro de Imóveis.

..

R. 1/83.183 dação em pagamento

Em 14 de maio de 2007· Prato 201.558 (O
Pela escritura de 16 de abril de 2007, lavrada pelo 7." Tabelilo de Notas desta Capital, no
Livro n." 5756, página n.· 225, a proprietãria KllER EMPREENDIMENTOS E
ADMINISTRAÇÃO LTDA, já qualificada, transmitiu a titulo de daclo em PªiNDmto
a ANA ELISABETH KHERLAKIAN, brasileira, empreaária, RG 3.703.12SISSP·SP,
CPF 305.860.908-60, e seu marido ANTONIO CARLOS KHERLAKlAN, brasileiro,
empresário, RG 3.233.428·XlSSP·SP, CPF 054.317.198·15, casados sob o regime da
comunhão de bens, aos 08/0611"974, residentes e domiciliados nesta Capital, na avenida
Morumbi, n.· 1.744, o imóvel objeto desta matricula, pelo valor de R$ 10.500,00. Valor .
atribuldo pelaPMSP: R$ 29,447,12 (proporcional).
"

MAllÇlO ANTONIO
ficial Substi
~ FIM

aos ATOS PRATICADOS NESTA MATRICULA"
~

.. VIDE CERTIDÃO NO VERSO ..

-------------------

......

__. _ - - - - - - - - -
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83.183

)
5°

Registro

SellJio Jacomino - Registr.ldor
Rua Marques de Paranaguá, 359 - Consolação - São Paulo
22/01/2008,

reprodução
5/73.

José :JVlU·"~'·l
'Escrevent' llIUilonz,"':!

1111111111111
da por 30

somente para

Dotariais.

o 25' Subdisbito - Part pertence ao 5' Registro de Imóveis da Capital desde 01/01/1972 até a
presente data, tendo pertencido anterionnente aos 15° e 30 Registros. O 5° Subdistrito - Santa Efigênia
pertence ao 5° Registro de Im6wis da Capital desde 21/11/1042 até a presente data, tendo pertencido
anteriormente aos 8°, 2° e 30 Registros. O 7° Subdistrito - Consolação pertenceu ao 5° Registro de
Imóveis da Capital de 26/1211927 à 09/08/1931, passando novamente a pertencer ao 5° Registro de
Imóveis da Capital de 0210311932 até a presente data, tendo pertencido anteriormente a esses dois
perlodos ao 4° Registro de ImÓ'lleis.

CERTIFICO ainda, que, em data de 13/07/2007, foi prenotado sob nO 203594 com
prioridade por tempo indeterminado, titulo com determinaçilo de BLOQUEIO tendo
por objeto o imóvel desta matricula (Prov. 17/99 e itens 102.1 e 102.2, Capo XX das
NSCGJSP).

. ..

PODER JUDICIARIO
SAOPAULO
COMARCA alo PAULO. FORO CENTRAL ClVEL
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Prooesso n Q 583.00.2007.189083-8
Ordem n Q 1371/2007
Orício n Q

]..

6 3 7 / 2 O O 7

V~ 203594
EES

TI rtJlO PAOTOCOlADOE 'RENQT~f)(J

Ação: Prooedimento Ord1n'r10 (em gersl)
Requerente, RICARDO CLEMENTE ItHERLAItIAN E OUTROS
Requerido: AVEDIS CLEMENTE ItHERLAItIAN E OUTROS

acomino

--

São Psulo, 04 de julho de 2007.

. Paranaguà.!-~5~

Pelo presente, expedido nos autos da ação
mencionada em epigrafe, comunico a Vossa Senhoria, para as
providências cabfveis. que este juizo houve por bem deferir
Antecipação de Tutela para o fim de determinar que essa serventia
bloqueie as matriculas 83.170, 83.169, 83.174, 83.180, 83.181,
83.182 e 83.183, até decisão final deste processo, que lhe será
comunicada, oportunamente.
Aproveito a oportunidade para apresentar-lhe
protestos de estima e consideração.

Ao (À)
5 Q CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
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CONCI,USÃQ

Em ~ da Junho de 2007. laço estes autos conclusos ao

MM. JIIIl de Direito.

. SIDNIEY DA SILVA BRAGA.

\

\

Eu. ---'t'----, escr. subs .
. t8808Se.
Controle/Ordem n.· 1371.

TITULO PIWTOCOlAOO EPR ,,"OT.l\OO

.tR~TRO

VISTOS•
i

,.J)A CAPITAL \

,_

iacomino
, Paranaguã.,359
..
~.--.

\

1. Os documentos de tis. 6']!J/679 demonstram
que. dentre !>U1ros. a ré K.... Empr • ...-.nto•• Adrnlnlllraçl10 lI'da.. dentre ootras obrigações, visando o enc8lTOmento de inúmeras
pendências JUdiciais envolvendo os suceuores de AvedII Clemente
1Ched. . . . COmprometeu-se a pago poro o autor "cardo Clemente
ICMdllldan o 'volor de R$ 2.000.000.00. em <18 preslaçOes mensais e
sucessivas. reptesentadas por notas promIstórIos com oval dos réus

McnIo GebMllan lCherIaIdan e lelnoJdo CJernent.IQIeIIaIdan.
2. A obrigação acima mencionado está In_
rlda em Ins1rumento Particular de TransaçOo regularmente assinado
por duas testemunhos.
3. Desse modo. o aulor lUcardo Clemente
lChertaIcIan poJSul títulos executivos extrajudiciais con1ra a empresa
KIIer
nIoI • Admfnlatlaçl10 Uda. e seus avalistas (co~1Is
sOe da divido e notas promissóriasj.

1mpN_..,.•

oi. A data dessa confissão de aívido é 31 de

Março de 2005.

s.

Os documentos de fls. 687/698 demonstrom
que foi ajuizada t.çOo de ExecuçOa por pcrte do autor IIIc:cndo Cle_ _ IChedllldmn. tendo em Ylsfa o foto de que a empresa·ré s0mente pagou das 48 notos promiss6r'lCIS.

a

•• Comprovado est6. pois. a existêncj,o de
débijo do empres0-r6 e seus avaRstas paro com o autor.

7. De outro lodo. 05 document
de fls,
720lnS demon$IrOm que. através de lns1rumento PóbllcO rodo em
16 de Abrt de 2007. a empresa Kher E
101 Admlnlstroçtlo lida.. representado unicamente pelos .6cfos
KherIaIdan e '''naldo ClelMnte Kh_aldon. deu em
tftulo de cumprimento do denominado "Inslrumenl

...-----

5.' OFICIP.L OE nl
DE IN\Ó"EIS 011.

Sérgio Jac

--

Rua Mar uês de pr

TransaçOo Amlgóvel". lII'nIado enfie SUCUlcres de "vedIt C........
KheIIaIcIan em 18 de Julho de 200.5. documento esse nO<> registrado.
em favor de Ana Ellablllh lChedaldan e AntOnio CCIIIoI lChetIaIdan.
ora também révs. sete Imóveis. ~evldamente descrttos naquele Instrumento público.
.. Temos.lXlrtonlo. a comprovaçOo de divida
da em~esa K!Ier ~"""!IN. MI......haçllo lida. paro com
o autor em 31 de Março de 200~. bem como temos a comprovaç~o
da allenaçOo de bens da devedora em 16 de Abril de 2007. posteMermenle à assunção do débito poro com o autor.

203594
mULO PROTOCOLADO EPRE OTADO

t. Tal car)junção de fatores autoriza. ao menos em tese. a ~posIlura da ~nle Açlo rllllll_.

;;1\ ..;
,AP\TAl

10. Nesta fase processual. não é posslvel fazer
qualquer juizo sobre a exlsl6nda do "conslfum froud/s" e nem sobre
ler ou 000 a empresa devedora Patrimônio suflclenle para quitar sua
obrigação para com o outor. mos é Inegável que a daçOo em pagamento de sete Im6vels do empresa devedora. represenlada pela
viúva do falecido AvecII C......... Kh..tmldan e por seu fllho ReInaI·
do Clement. ICheitaldan. favorecendo outra filha do falecido, a ré
Ana ElllaMlti Kh..taldan. enquanto a empresa permanece Inadimplente com o outro sucessor, o autor lIcardo C!em" towIaldan.
oferece base para que se DEfiRA a anteelpaçOo da tutela. para que
não se permita o esvaziamento por completo do patrtmônio da err,presa sem que pague seu débHo para com o autor.

I

11. Anle o acima exposto. DEFIRO a anleel-·
paçOo do 1uIeIà. para o 11m de determinar o bloqueio das malriculas
dos sele Imóveis que Inlegraram a escritura de dação em pagamento de 1Is. 7'J!J1725. até nnal decIsOo neste ~9SS0.
12. INDEfIRO a anleclpação da tutela. por fa~
la de ampara legal. para que os frutos oriundos das locoçOes desses
Imóveis sejam depositados em conta do Juizo.
Tal mecIda. de nalureza cautelar, nOo guarda relação com o provirTlento final soIcflado nesle ~0C9SS0.
13. INDEfIRO o bloqueio de movimentação
das colas sociais da empresa-ré peranle a JUCESP.

Da mesmc\ forma como dilo no nem anterior. tal medida cautelar nOo guardo qualquer relaçOo com o pedido
final deste ~ocesso. els que. na pellçOo iniciai. consla como prov~
mento de méI1to apenas a decretaçOo da Ineficácia e anulaçOo
escrttura de dação em pagamento já mencionado e suas con
qOéncias.
1.. INDIPlRO a expedição de oficia á
gocia do Receito Federal. porque nOo se vislumbra. neste MCImE.tft
processual. a necessidade das declaraç08s de rendo plellea
pedido que poderá _ reavallad<:> na fase Instrutório.

_/~

,~;;-ó~\G\(I.\. U

';';t- \~i)\jt-W) uP
\

\

\\

se~Q,IO~

\~

15. Oftcla-!e à E. 4.· Vara da família e das Sucessões. dando notlcfa da presente açOo e da presente decIsOo.
O ofIclo deverá ser encaminhado desacompanhado de documentos.

,

Acaso os autores entendam necassórfo.

vem provldenelar. por eles mesmos. cópia dos documentos para
conhecimento do Jufzo da E. 4.' Vara do FamRia e das SucessOes
deste Fora Cenlrpl.

16. Paro cumprimento da tutela antecipada
deferida. ofide,.se aos Cartórios de Registro de Im6ve.is envolvlclot.

.r
~
"-,I<:''i\\\.I

~I\\,\'il\\.

,
17. Oficie-se ao 7.· TabelOo de Notas da Comaca de SOo~Pauto. solicitando eventual cOpia aqulvada naquela
Serventia do Instrumento Particular de TransaçOo firmado em 18 de
Julho de :llO5. !:lue deu origem à escrffura de daçOo em pagamento
de ns. 720fi2S.
Tal oficio deverá ser Instruido com cóptas desta decl>Oo e de fls. 720/725.
1•• Cltem-se os réus. para resposta no prazo

legal.

In!.
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01

Slo Plulo,

01 de fevereiro de 2007

IMÓVEL: Armaz6m comercial n,'
localizado no andar térreo do CONDoMÍNIo
CONJUNTO ILHA, situado na av ' Senador Queiroz, n,· 606, no 5,· Subdistrito Santa Efig!nia, com ârca útil de 2S,723m3, área comum de 2,127m3 e área total de
27,85Om', correspondendo-lhe a fraçlo ideal no terreno de 0,04587%,
CONTRIBUINTES:
001.043,0001-9,
001.043,0004-3 e 001.043.0005-1.

001.043.0002-7,

001.043,0003-5,

PROPRIETÁRIA: KHER EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA.,
CNPJ 60,557,40210001-13, com sede nesta Capital, na rua Bulo de Duprat, n," 315, 7,·
andar, saIa n," 71.
REGISTRO ANTERIOR: R. 3, de 28/0811979 e R. 22 (Instituiçlo e Especificaçlo de
Condominio), de 01/0212007, ambos da matrlcula n.' 23.494, deste Registro de Imóveis,

R. 11 83.184 dação em pagamento
Em 14 de maio de 2007 -Prot. 201.559 (

Pela escritura de 16 de abril de 2007,laVl1lda pelo 7,' Tabelilo de Notas desta Capital, no
Livro n." 5756, página n,· 231, a proprietária KHER EMPREENDIMENTOS E
ADMINISTRAÇÃO LTDA, já qualificada, transmitiu a titulo de dacão em pagamento
a REINALDO CLEMENTE KHERLAKIAN, brasileiro, solteiro, advogado, RG
5.l17.398-O/SSP-SP, CPF 010.182,468-86, residente e domiciliado nesta Capital, na rua
Georges Agrico1a, n," 173, o imóvel objeto desta matricula, pelo valor de R$ 8,000,00.
Valor atribuído pela PMSP: R$ 28,968,64 (proporcional),

R. 2 I 83,184'· conferência de bens
Em 14 de maio de 2007 -Prot.201.S60 03 107)

Pela escritura de 16 de abril de 2007, lavrada pelo 7,· Tabelilo de Notas desta Capital, no
Livro n," 5756, página n." 237, o proprietário REINALDO CLEMENTE

[83~iMJ
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C!O

KRERLAKIAN, já qualificado, transmitiu a titulo de conferência de bens a REIK
EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA,
CNPJ 07.297.780/0001-22, com sede nesta Capital, na rua Barão de Duprat, n.· 315, 6."
andar, sala n.· 61, o imóvel objeto desta matricula, o qual foi atribuido o valor de
R$ 8.000,00. Valor atribuído pela PMSP: RS 28.968,64 (proporcional).

5° "-'"''-''''-

Sergio Jacomino • Re,~isitr.l(for
Rua Marques de Paranaguá, 359· Consolação· São Paulo
que o

CONSTITUIÇOOIE~S~~:';:;:;~
integralmente n~

autêntica a':,IT:~'~C~'~'':,;~~~
São Paulo,

,,~

11111111111111111111111111111111111111
por

o 25'

somente para

Subdistrito • Pan pertence ao 5' Registro de lmó","s da Capital desde 01/01/1972 até a

presente data, tendo pertencido anteriormente aos 15° e 3° Registros. O 5° Subdistrito - Santa Efigênia
pertence ao 5° Registro de Imóveis da Capital desde 21/11/1942 até a presente data, tendo pertencido
anteriormente aos 8°, ~ e 3° Registros. O
Subdisbito - Consolação pertenceu ao 5° Registro de
Imóveis da Capital de 26/1211927 à 09/0811931, passando novamente a pertencer ao 5° Registro de
Imóveis da Capital de 02103/1932 até a presente data, tendo pertencido anteriormente a esses dois

ro

iodos ao 4° R

istro de lmô\eis.
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5;° OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS

de 810 Paulo

lIMMrtc~8sl

83.185

SIo Paulo,

01 de fevereiro de 2007

IMÓVEL: Annazém comercial n," 6 ,localizado no andar térreo do CONDoMÍNIo
CONJUNTO ILHA, situado na a da Senador Queiroz, n,· 612, no 5,° Subdistrito Santa Efigênia, com área útil de 23,109m2, área comum de 1,911m2 e área total de
25,02Om2, correspondendo-lhe a fraçlo ideal no terreno de 0,04121%,
CONTRIBUINTES:
001.043.0001·9,
001.043.0004-3 e 001.043,0005-1.

001.043.0002·7,

001.043.0003-5,

PROPRIETÁRIA: KHER EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA.,
CNPJ 60.557:402/0001-13, com sede nesta Capital, na rua BarIo de Dupra~ n.0 315, 7,·
andar, sala n.· 71.
REGISTRO ANTERIOR: R. 3, de 28/0811979 c R. 22 (Instituiçlo e Especificaçlo de
Condomínio), de 0110212007, ambos da matricula n.°23.494, deste Registro de Imóveis.

R. 1/83.185 dação em pagamelllo
Em 14 de maio de 2007 -Prol. 201.559 ( 3/

Pela escritura de 16 de abril de 2007, lavrada pelo 7." Tabelilo de Notas desta Capital, no
Livro n." 5756, página n.· 231, a proprietária KHER EMPREENDIMENTOS E
ADMINISTRAÇÃO LTDA, já qualificada, transmitiu a titulo de daçlo em P'iªIIlento
a REINALDO CLEMENTE KHERLAKIAN, brasileiro, solteiro, advogado, RG
5.117.398-0/SSP-SP, CPF 010.182,468-86, residente e domiciliado nesta Capital, na rua
Georges Agricola, n,· 173, o imóvel objeto desta matricula, pelo valor de RS 8,000,00.
Valor atribuido pela PMSP: R$ 26.024,97 (proporcional),
'\

R. 2/ 83.185 conferência de bens
Em 14 de maio de 2007 -Prat. 201.560 O
I

Pela escritura de 16 de abril de 2007, lavrada pelo 7,· Tabcliio de Notas desta Capital, no
Livro n,· 5756, página n.. 237, o proprietário REINALDO CLEMENTF;

187/200828/01/2008 2/2

KHERLAKIAN, já qualificado, transmitiu a titulo de conferência de bens a REIK
EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA,
CNPJ 07.297.78010001-22, com sede nesta Capital, na rua Barão de Dupra4 n.· 315, 6.·
andar, sala n.· 61, o imóvel objeto desta matrícula, o qual foi atribuldo o valor de
R$ 8.000,00. Valor atribufdo pela PMSP: R$ 26.024,97 (proporcional).

5° VIllCJal

Sellfio Jacomino - Registrador
Rua Marques de Paranaguá, 359 - Consolação - São Paulo
que o i

T~~~~:~':~i~~~~~~~S;

CONSTITUiÇÕES

integralmente noti"iad~lII-I_oaI!Lc6pia; ("'
autêntica aa llcna,I"'I'u.
São Paulo, 28 de jalJll_1e,2IJ08.

Costa
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o

somente para

25" Subdistrito - Pari pertence ao 5° Registro de lmÓ\oeis da Capital desde 01/01/1972 até a
presente data, tendo pertencido anteriormente aos 15° e 3° Registros. 05° Subdistrito - Santa Efigênia
pertence ao 5° Registro de Im6wis da Capital desde 21/11/1942 até a presente data, tendo pertencido
anterionnente aos 8°, ~ e 3° Registros. O 7° Subdistrito - Consolação pertenceu ao 5° Registro de
Im6wis da Capital de 2e1/1211927 à 00/0811931, passando novamente a pertencer ao 5° Registro de
Imóveis da Capital de 02103/1932 até a presente data, tendo pertencido anteriormente a esses dois
eriodos ao 4° R istro de Im6wis.
.

