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2ª 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 RIBELETRO PRODUTOS ELÉTRICOS LTDA (CNPJ/MF: 47.956.073/0001-15), JOSÉ ROCHA 

SOBRINHO (CPF/MF: 411.945.608-06) e CLEUSA CRISTINA BUSH ROCHA (CPF/MF: 980.449.828-68): 

 

O MM. Juiz de Direito Guilherme Stamillo Santarelli Zuliane, da 2ª 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 contra Devedor Solvente, ajuizada por BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A contra 

RIBELETRO PRODUTOS ELÉTRICOS LTDA e OUTROS - processo nº 0044066-32.2005.8.26.0506 (1673/2005) que foi 

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

 

A 1ª praça terá início no dia 21 de fevereiro 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 24 de fevereiro de 2017, às 14:30 hs e se encerrará no dia 28 de março 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: “Os direitos pertencentes aos executados (9.013,10 m², correspondentes às frações ideais de 1,3275% (R. 
158), 0,4425% (R.67) e 0,7102% (R. 68)), sobre 1 (uma) área de terras situada neste município, com 36,34,03 has, 
remanescente do Sítio Cruzeiro do Sul, no lugar denominado Palmeiras, com a seguinte descrição perimétrica: inicia em 
um ponto denominado zero, localizado à margem direita da estrada municipal no sentido Porto de Areia à cidade de 
Ribeirão Preto, divisando com terras de Ivando Junqueira; daí segue pela referida estrada, no rumo de 87º38’49” NW, 
numa distância de 50,00 ms, até encontrar o ponto nº 1; daí reflete à esquerda, ainda pela estrada, no rumo de 78º19’50” 
SW, numa distância de 34,90 ms, até o ponto nº 2; daí deflete à esquerda, ainda pela estrada, no rumo de 57º25’00” SW, 
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numa distância de 47,30 ms, até o ponto nº 3; daí deflete à direita, no rumo de SW 47º58’06” NE, numa distância de 
200,20 ms, até o ponto nº 4; daí deflete à direita, no rumo de SE 52º17’07’ NW, numa distância de 371,00 ms, 
confrontando com terras de Moacir Gonçalves até encontrar o ponto nº 5; daí deflete à direita, no rumo de 46º27’53” NE, 
numa distância de 144,00 ms, até encontrar o ponto nº 6; daí deflete à esquerda, no rumo de 52º17’07” NW, numa 
distância de 23,00 ms, até encontrar o ponto nº 7; daí deflete à direita, no rumo de 46º27’53” NE, numa distância de 
360,00 ms, até encontrar o ponto nº 8; daí deflete à esquerda, no rumo de 54º37’46” NW, numa distância de 186,00 ms, 
até encontrar o ponto nº 9; do ponto nº 5 ao ponto nº 9, confronta com terras do Condomínio Jardim Casa Grande, do 
ponto nº 9, deflete à direita no rumo 17º52’13” NE, numa distância de 33,00 ms, até encontrar o ponto nº 10, daí deflete à 
direita, no rumo de 53º12’43” SE, numa distância de 236,00 ms, até encontrar o ponto nº 11; daí deflete à esquerda, no 
rumo de 21º17’17” NE, numa distância de 230,46 ms, até encontrar o ponto de nº 12; daí deflete à esquerda, no rumo de 
54º08’49” NW, numa distância de 50,00 ms, até encontrar o ponto nº 13; daí deflete à direita, no rumo de 40º01’45” NE, 
numa distância de 300,00 ms, até encontrar o ponto nº 14; do ponto nº 10 ao ponto nº 14, confronta com terras de Said 
Halak e Miguel Issa; do ponto nº 14 que está localizado às margens esquerda do Rio Pardo, deflete à direita, no rumo de 
61º39’05” SE, numa distância de 80,00 ms, confrontando com a margem esquerda do Rio Pardo, até encontrar o ponto 
nº 15; daí deflete à direita, no rumo de 33º52’58” SW, numa distância de 190,00 ms, confrontando com terras de Ivando 
Junqueira, até encontrar o ponto nº 16; daí deflete à esquerda, no rumo de 2º12’55” SW, numa distância de 700,00  ms, 
confrontando com terras de Ivando Junqueira, até encontrar o ponto zero, onde teve início e termina a presente 
descrição perimétrica”. Registrado no 2º Cartório de Registro de Imóveis da Cidade de Ribeirão Preto sob o nº 25.506. 
Cadastrado no INCRA sob o nº 613.088.008.346. Conforme Laudo de Avaliação de fls. 115/138 “Trata-se de imóvel com 
características de chácara, situado na região leste de Ribeirão Preto/SP, remanescente do Sítio Cruzeiro do Sul, nas 
proximidades do Condomínio Aldeia dos Cajueiros. Referida região é ocupada por chácaras para lazer ou moradia e 
ranchos de pescaria. Pode-se citar como principal ponto de referência daquela região os condomínios com chácaras de 
lazer; dentre outros, pode-se citar o Condomínio dos Cajueiros, Laranjeiras, Casagrande, bem como, o bairro das 
Palmeiras. Em linhas gerais, o local possui rede elétrica de baixa e alta tensão. Deve-se ressaltar que a maioria das 
chácaras e ou ranchos naquela imediação possui poço artesiano/cisterna e fossa séptica. R. 158 fração ideal 
correspondente a 1,3275% do imóvel = 4.824,16 m²; R. 67: fração ideal correspondente a 0,4425% = 1.608,06 m² e R. 
68: fração ideal correspondente a 0,7102% = 2.580,88 m². Avaliação: R$ 499.274,13 (quatrocentos e noventa e nove mil 
duzentos e setenta e quatro reais e treze centavos), atualizados até dezembro de 2016. 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$ 25.058,00 (vinte e cinco mil cinquenta e oito reais), julho 
de 2005, 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. 

 

______________________________________ 

Guilherme Stamillo Santarelli Zuliane 

Juiz de Direito 


