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VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTA ROSA DE VITERBO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

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

dos executados SEBASTIÃO APARECIDO RIBEIRO (CPF/MF nº 871.036.138-34) e MARIA DE LOURDES NOGUEIRA 

RIBEIRO (CPF/MF nº 290.934.638-29):  

 

O MM. Juiz de Direito Alexandre Cesar Ribeiro, da Vara Única da Comarca de Santa Rosa de Viterbo/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 de Título Extrajudicial, ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS 

PRODUTORES RURAIS E EMPRESÁRIOS DO INTERIOR PAULISTA contra SEBASTIÃO APARECIDO RIBEIRO  e 

OUTRA - processo nº 1001170-36.2016.8.26.0549 que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras 

expostas a seguir: 

 

A 1ª praça terá início no dia 22 de janeiro de 2019, às 13:00 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 25 de janeiro de 2019, às 13:00 hs e se encerrará no dia 22 de fevereiro de 2019, às 13:00 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 LUT - 

Gestão e Intermediação de Ativos Ltda, 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 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 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: “1) 1 (uma) Gleba de terras, abrangendo uma área de 06 ha., 93 a 69 ca, ou 2,8665 alqueires paulistas e 
um perímetro de 1.333,00 metros, possuindo como benfeitorias cercas, cancelas e 1 (uma) casa de moradia, construída 
de tijolos, coberta de telhas, tendo a referida Gleba como referência para sua localização, o ponto nº 01, cravado no KM 
3,6 da Estrada Municipal SRV-071 + 60 metros à direita, seguindo a divisa com a propriedade de Norberto Villas Boas, 
cuja Gleba de terras, é delimitada por um polígono irregular, cuja descrição se inicia no vértice 1, assinalado em planta, 
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como segue: do vértice 1 segue até o vértice 2 no azimute de 105º29’50”, na extensão de 72,381 metros; do vértice 2 
segue até o vértice 2-A, no azimute de 112º49’58”, na extensão de 11,954 metros; do vértice 2-A segue até o vértice AS, 
no azimute de 210º16’32”, na extensão de 35,415 metros; do vértice SA segue até o vértice SB no azimute de 
208º00’02”, na extensão de 29,068 metros; do vértice SB segue ate o vértice SC no azimute de 208º46’49”, na extensão 
de 154,874 metros; do vértice SC segue até o vértice SD no azimute de 193º15’01”, na extensão de 25,308 metros; do 
vértice SD segue até o vértice SE no azimute de 177º35’42”, na extensão de 35,830 metros; do vértice SE segue até o 
vértice SF no azimute de 175º05’49”, na extensão de 20,205 metros; do vértice SF, segue até o vértice SG, no azimute 
de 165º38’49”, na extensão de 27,616 metros; do vértice SG segue até o vértice SH, no azimute de 153º56’59”, na 
extensão de 46,568 metros; do vértice SH segue até o vértice SI no azimute de 139º07’47”, na extensão de 40,348 
metros; do vértice SI segue até o vértice SJ no azimute de 139º37’11”, na extensão de 38,379 metros; do vértice SJ 
segue até o vértice SL no azimute de 144º04’02”, na extensão de 34,766 metros; do vértice SL segue até o vértice SM no 
azimute de 210º36’31”, na extensão de 35,593 metros; do vértice SM segue até o vértice SN no azimute de 240º31’15”, 
na extensão de 29,140 metros; do vértice SN segue até o vértice SO no azimute de 310º05’22”, na extensão de 105,467 
metros; do vértice SO segue até vértice 44-A no azimute de 300º07’21”, na extensão de 167,098 metros; do vértice 44-A 
segue até o vértice 45 no azimute de 9º36’04”, na extensão de 11,843 metros; do vértice 45 segue até o vértice 46 no 
azimute de 0º32’32”, na extensão de 82,882 metros; do vértice 46 segue até o vértice 47 no azimute de 13º43’09”, na 
extensão de 68,522 metros; do vértice 47 segue até o vértice 48 no azimute de 29º50’23”, na extensão de 59,972 
metros; do vértice 48 até o vértice 49 no azimute de 45º46’51”, na extensão de 67,858 metros; do vértice 49 segue até o 
vértice 50 no azimute de 50º48’50”, na extensão de 82,379 metros; finalmente do vértice 50 segue até o vértice 1, (início 
da descrição), no azimute de 47º06’01”, na extensão de 49,535 metros, fechando assim o polígono acima descrito, 
confrontações: do vértice 1 ao vértice 2 limita-se por divisa com cerca, confrontando com João Villas Bôas Ribeiro; do 
vértice 2 ao vértice 2-A, limita-se por divisa com cerca, confrontando com Pedro Pinto Coelho; do vértice 2-A ao vértice 
SL limita-se por cerca, confrontando com José Domingos Vilas Boas Ribeiro; do vértice SL ao vértice 44-A, limita-se por 
divisa com cerca, confrontando com João Roberto Vilas Boas Ribeiro; do vértice 44-A ao vértice 48, limita-se por divisa 
com córrego, confrontando com João Ribeiro Vilas Boas; finalmente do vértice 48 ao vértice 1 limita-se por divisa com 
cerca, confrontando com Norberto Villas Boas”. Localização: situada neste município e Comarca de Santa Rosa de 
Viterbo, denominado “Sítio Palha Grande”, encravado em terras da Fazenda São João. Cadastrado na Receita Federal 
sob o nº 3.250.237-0 e no CCIR 2003/2004/2005 em maior área sob nº 613.118.002.879-9, com os seguintes dados: 
nome do detentor Sebastião Villas Boas Ribeiro, denominação do imóvel rural: Sítio Palha Grande, indicação para 
localização do imóvel rural: Nhumirim; município sede do imóvel rural: Santa Rosa de Viterbo, área total (ha) 43,7000; 
módulo rural (ha)  12,7586, nº módulos rurais: 3,19; módulo fiscal (ha); nº 14,0; nº módulos fiscais: 3,1200; fração mínima 
de parcelamento (FMP) (ha) 2,0000. Matriculado no Cartório de Registro de Imóveis de Santa Rosa de Viterbo sob o nº 
11.731. Avaliação: R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), atualizados até maio de 2017. Obs.: consta da Av. 6 
que o imóvel desta matrícula se encontra cadastrado: a) na Secretaria da Receita Federal com área de 6,9 ha sob o nº 
7.431.562-5; b) no instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – Incra 2006/2007/2008/2009, sob o nº 
950.084.429.147-2, com área de 6,9369 ha, módulo rural nº 0,0000 ha, módulo fiscal nº 14.0000 ha, nº módulos fiscais nº 
0,4954 ha, nº módulos rurais 0,00 e fração mínima de parcelamento 2,0000 ha. Hipoteca: consta da Av. 07, da Av. 09 e 
da Av. 10, hipoteca em favor da exequente. Conforme informações constantes da certidão de fls. 43 “no referido sítio 
encontra-se edificado barracões, curral, casa e uma granja”. Benfeitorias existentes no Sítio Palha Grande: 2) “1 (uma) 
granja completa, toda automatizada, medindo 101,00 metros x 9,00 metros de largura, com capacidade de 16.000 
frangos”. Avaliação: R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em maio de 2017. 3) “1 (um) alqueire de cana”. Avaliação: 
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em maio de 2017. 4) 1 (uma) casa de moradia, com 4 (quatro) cômodos (2 (dois) quartos, 1 
(uma) sala, 1 (uma) cozinha, wc”. Avaliação: R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), em maio de 2017. 5) 1 (uma) casa de 
moradia, com 5 (cinco) cômodos (3 (três) quartos; 1 (uma) sala; 1 (uma) cozinha, wc”. Avaliação: R$ 60.000,00 
(sessenta mil reais), em maio de 2017. 6) “1 (uma) mini granja, medindo 20,00 metros x 5,00 metros”. Avaliação: R$ 
10.000,00 (dez mil reais), em maio de 2017. 7) “2 (dois) barracões com tulia (depósito de café), no meio fazendo divisão 
e com cobertura de alumínio e brasilit, medindo 10,00 metros x 50,00 metros”. Avaliação: R$ 50.000,00 (cinquenta mil 
reais), em maio de 2017. 8) 1 (um) chiqueiro de porco, medindo 32,00 metros x 12,00 metros, com baia e cobertura de 
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alumínio e com capacidade para 500 porcos”. Avaliação: R$ 100.000,00 (cem mil reais), em maio de 2017. 9) 1 (uma) 
casa de moradia, com 5 (cinco) cômodos (3 (três) quartos, 1 (uma) sala, 1 (uma) cozinha, wc) e com área construída em 
volta” (fls. 113/114). Avaliação: R$ 80.000,00, em maio de 2017. 10) “1 (um) barracão, medindo 10,00 (dez) metros x 
9,00 (nove) metros, com cobertura telha francesa”. Avaliação: R$ R$ 12.000,00, em maio de 2017. 11) 1 (um) curral, 
medindo 30,00 (trinta) metros x 7,5 (sete e meio) metros, aberto e coberto com telha brasilit e com os coxos de cimento”. 
Avaliação: R$ 12.000,00 (doze mil reais), em maio de 2017. Valor total das avaliações: R$ 1.119.000,00 (hum milhão 
cento e dezenove mil reais), atualizados para maio de 2017, sendo R$ 869.000,00 (oitocentos e sessenta e nove mil 
reais), das benfeitorias e plantações e R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), da terra nua. Débitos tributários: 
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$ 143.231,27 (cento e quarenta e três 
mil duzentos e trinta e um reais e vinte e sete centavos), em março de 2017, 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. Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram, sem garantia, constituindo 
ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas.  
Compete ao interessado no bem eventual pesquisa de débito junto aos diversos Órgãos. Nos termos do artigo 886, VI 
não existe processo ou recurso pendente sobre o bem leiloado. 
 

 

Eu,                                                                                                   escrivã (o) subscrevi. 

 

___________________________________________ 

Alexandre Cesar Ribeiro 

Juiz de Direito 


