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3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

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

do executado LUIZ ANTÔNIO VELLUDO SALVADOR (CPF/MF nº 862.763.878-00) e seu cônjuge MARIA AMÉLIA 

JUNQUEIRA VELLUDO SALVADOR: 

 

O MM. Juiz de Direito Cássio Ortega de Andrade, da 3ª 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 Execução, ajuizada por RITA DE CÁSSIA RODRIGUES CARMO contra LUIZ ANTÔNIO VELLUDO 

SALVADOR, - processo nº 0066938-70.2007.8.26.0506 (2528/07) que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de 

acordo com as regras expostas a seguir: 

 

A 1ª praça terá início no dia 06 de março de 2017, às 14:30 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 09 de março de 2017, às 14:30 hs e se encerrará no dia 05 de abril de 2017, às 14:30 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 DO BEM 
 

Bem Imóvel: “Um prédio localizado na Rua Camilo de Matos, nº 294, com seu respectivo terreno constituído por parte do 
lote nº 129 da Vila Angélica, neste município e comarca de Ribeirão Preto, medindo 5,50 metros de frente, por 36,00 
metros de ambos os lados, medidos da frente aos fundos, confrontando de um lado com Antônio Carlos Jacob, Heloísa 
Helena Lourenço e José Miguel Jacob, pelo restante do lote nº 129, do outro lado com o lote nº 130 e nos fundos com o 
lote nº 134”. Registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Ribeirão Preto sob o nº 90.616 e cadastrado na 

http://www.lut.com.br/
http://www.canaljudicial.com.br/lut
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Municipalidade sob o nº 32.957. Conforme informações constantes do laudo de avaliação de fls. 93/108 “A Rua Camilo 
de Matos é pavimentada com capeamento de asfalto em boas condições, e dispõe ainda dos seguintes serviços urbanos 
básicos: rede de distribuição de água e coleta de esgoto; rede de distribuição de energia elétrica; rede telefônica; 
iluminação pública a vapor de mercúrio; passeios pavimentados; transporte público coletivo nas imediações. Trata-se de 
um terreno localizado na Rua Camilo de Matos, nº 1294, voltado para o nascente, constituído por parte do lote nº 129 da 
Vila Angélica, em Ribeirão Preto, medindo 5,50 metros de frente e de fundos, por 36,00 metros da frente aos fundos, de 
ambos os lados, encerrando a área total de 198,00 m². No terreno deste imóvel encontra-se edificado um imóvel 
residencial composto por uma casa térrea, construída em alvenaria de tijolos cerâmicos, revestida externamente, com 
pintura em látex, e com cobertura em telhas cerâmicas. Este imóvel apresenta um mau estado de conservação, uma 
idade aparente de 50 anos, e possui uma área construída de 123,95 m², conforme ficha cadastral de IPTU. A residência 
possui: um alpendre com piso de cerâmica vermelha, paredes e laje com látex; uma sala com piso cerâmico esmaltado, 
paredes e laje com látex, dois dormitórios com piso cerâmico esmaltado, paredes e laje com látex, armário embutido em 
um dos dormitórios; um banheiro com piso em caco de mármore, pares com azulejos de cor até altura a altura de 2,00 
metros e acima com látex, laje com látex, uma pia de material sintético, uma área de serviço com piso de cerâmica 
vermelha e laje com látex. A edícula possui um dormitório com piso cerâmico esmaltado, paredes e laje com látex, um 
banheiro com piso cerâmico esmaltado, paredes com azulejo e látex, vaso sanitário, lavatório e bidê cerâmicos de cor. 
Avaliação: R$ 328.275,20 (trezentos e vinte e oito mil, duzentos e setenta e cinco reais e vinte centavos), atualizado até 
dezembro de 2016. Débitos Tributários: R$ 19.407,15, referente a Tarifa água/DAERP e IPTU dos exercícios de 2001 a 
2009, 2011 a 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. Débitos da ação: R$ 6.696,09, atualizado 
até novembro de 2016. Valores que deverão ser atualizados para a data da arrematação e pelo qual responderá o 
produto da arrematação. Em havendo saldo remanescente, responderá pela diferença o executado nesta ação. 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 


