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03ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO DO ESTADO DE SÃO PAULO  

 

EDITAL DE HASTA PÚBLICA do bem abaixo descrito, conhecimento de eventuais interessados na lide e de intimação 

da executada ROSA HELENA DA SILVA CARVALHO (CPF/MF nº 071.669.728-90): 

  

O MM. Juíz de Direito Cássio Ortega de Andrade, da 03ª Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto/SP, na forma da lei, FAZ 

SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que, por este Juízo, processam-se os 

autos da Ação de Alienação Judicial de Comum, com extinção de condomínio, ajuizada por ROSEMARY DA SILVA contra 

ROSA HELENA DA SILVA CARVALHO - Processo nº 0041555-56.2008.8.26.0506 (1586/08) que foi designada a venda do 

bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: 

 

A 1ª praça terá início no dia 20 de fevereiro de 2017, às 15:00 hs. Não havendo lance igual ou superior à importância da 

avaliação nos 3 (três) dias subsequentes ao início da 1ª praça; a 2ª praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se no 

dia 23 de fevereiro de 2017, às 15:00 hs e se encerrará no dia 27 de março de 2017, às 15:00 hs. O valor mínimo para 

venda em 2ª Praça corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. 

  

O leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.lut.com.br  e será conduzida pela Gestora 

Judicial LUT - Intermediação de Ativos e Gestão Judicial, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 08.399.676/0001-01 e pelo 

Leiloeiro Oficial Cezar Augusto Badolato Silva, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP, sob 

o n° 602.  

 

Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal www.lut.com.br.  

 

O arrematante deverá pagar à Gestora Judicial LUT, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o 

preço de arrematação do bem. Tal valor será devido à Gestora Judicial LUT pelo arrematante ainda que haja a desistência da 

arrematação, assim como será devido pelo exequente nos casos de adjudicação do bem e pelo executado nos casos de acordo e 

remição, conforme Condições de Venda e Pagamento do leilão. 

 

A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e dos respectivos patronos.                   

 

RELAÇÃO DOS BENS 

 

Bem Imóvel: “Um prédio residencial situado nesta cidade, com frente para a Rua Mathias Gonçalves, nº 655, com o seu 

respectivo terreno que mede 10,00 metros de frente e fundos, por 20,00 metros da frente aos fundos, confrontando do 

lado direito  de quem o olha de frente com o imóvel nº 545 da Rua Mathias Gonçalves, a esquerda com o imóvel 525 da 

Rua Mathias Gonçalves, ambos de propriedade da Companhia Habitacional Regional de Ribeirão Preto – COHAB/RP., e 

nos fundos com terreno de propriedade da Sociedade Espírita Cinco de Setembro, distante 20,85 metros da esquina da 
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Rua Mathias Gonçalves com a Rua Itapicurus. Registrado no 1º Cartório de Registro de Imóveis de Ribeirão Preto sob o 

nº 49.509 e cadastrado e cadastrado na Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto sob o nº 117.815. Conforme informações 

constantes do laudo de avaliação de fls. 81/98 “o imóvel objeto da avaliação consiste de um prédio residencial, térreo, e 

o respectivo terreno. Localização: está localizado nesta cidade, com frente para a Rua Mathias Gonçalves nº 535, 

Conjunto Habitacional Novo Ipiranga I – Cohab. O bairro é residencial de padrão popular e possui melhoramentos 

urbanos convencionais. Nas imediações tem escola de I e II graus, posto municipal de saúde, transporte coletivo urbano 

e atividade comercial moderada. O terreno possui solo seco e firme, a topografia é plana. Tem formato regular, mede 

10,00 metros de frente e de fundo, 20,00 metros de ambos os lados. A área total do terreno é 200,00 metros quadrados. 

A construção é um prédio residencial, térreo, padrão do conjunto habitacional, que sofreu reforma e ampliação. Padrão: 

popular; idade aparente: 15 anos; conservação: estado regular; área construída: a casa foi entregue  pela COHAB com a 

área de 47,00 m². posteriormente, foi realizada a ampliação da cozinha e a área passou para 51,50 m². foi construída 

uma cobertura rústica na frente para servir de garagem, foi construída uma edícula nos fundos. Recuos: Parte do recuo 

frontal foi coberto para servir de garagem, tem recuos laterais e nos fundos; fachadas: alvenaria com revestimento de 

argamassa e pintura a látex. Frente com portão da entrada/garagem de grade de ferro com pintura a óleo. Esquadrias: 

de ferro, com pintura óleo. Portas internas de madeira. Alvenaria:  convencional, com revestimento de argamassa e 

pintura látex. Cobertura: telhas de cerâmicas sobre estrutura de madeira. pisos: cimentados (quintal, recuos laterais e 

garagem); lajotas de cerâmicas (demais cômodos). Pintura interna e externa. Látex PVA sem massa corrida. Forros: 

madeira – somente na construção principal. Acomodações: sala, cozinha, banheiro, dois dormitórios, edícula. Valor da 

Avaliação: R$ 161.513,49 (cento e sessenta  e um mil quinhentos e treze reais e quarenta e nove centavos). Débitos da 

Ação: Consiste em ação de extinção de condomínio. Débitos Tributários: R$ 116,16, referente ao IPTU 

completamentar do exercício de 2016 e R$ 157,91, referente ao IPTU do exercício de 2016. Eventuais débitos tributários 

ficam sub-rogados no respectivo preço alcançado pela arrematação, nos termos do parágrafo único do artigo 130, do 

Código Tributário Nacional.  OBS: Compete ao interessado no bem eventual pesquisa de débito junto aos diversos 

Órgãos. 

 

 

Eu,                                                                                                   escrivã (o) subscrevi. 

 

 

_________________________________ 

Cássio Ortega de Andrade 

Juiz de Direito 

 


