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4ª 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 

dos executados ANTÔNIO JAIME DA SILVA BEBIDAS – ME (CNPJ/MF nº 65.493.496/0001-28) e ANTÔNIO JAIME 

DA SILVA (CPF/MF nº 000.079.648-46): 

 

O MM. Juiz de Direito Héber Mendes Batista, da 4ª 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 Execução por Título Extrajudicial, ajuizada por BANCO BRADESCO S/A contra ANTÔNIO 

JAIME DA SILVA BEBIDAS – ME e ANTÔNIO JAIME DA SILVA - processo nº 0023264-81.2003.8.26.0506 

(1434/2003) que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: 

 

A 1ª praça terá início no dia 07 de novembro de 2016, 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 10 de novembro de 2016, às 14:30 hs e se encerrará no dia 09 de dezembro de 2016, às 14:30 hs. O valor mínimo 

para venda em 2ª Praça corresponderá a 50% (cinqüenta 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: “1 (um) terreno urbano, situado nesta cidade, com frente para a Rua B, (Rua Paranaguá, nº 689), 
composto do lote nº 7 da quadra nº 2, do loteamento denominado Vila Albertina, medindo 10,00 metros de frente por 
25,00 metros da frente aos fundos, de ambos os lados, perfazendo uma área de 250,00 m2, confrontando de um lado 
com o lote nº 6, e de outro com o lote nº 8 e fundos com o lote nº 3”. Registrado no Cartório de Registro de Imóveis de 
Ribeirão Preto sob o nº 77.993 e cadastrado na Prefeitura Municipal local sob nº 54.334.  Conforme informações 
constantes do laudo de avaliação de fls. 465/498 “que sobre a área do terreno está edificada o “esqueleto” de uma 
estrutura de pilares e vigas em concreto armado, tendo uma área coberta em laje pré-moldada com 163,30 m2 (10,00 
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metros x 16,33 metros).  trata-se de “um terreno com construção inacabada e não averbada (...). Área construída 
(semiacabada) é de 163,30 metros quadrados, padrão construtivo classificado na classe Galpão, no intervalo mínimo de 
valores, inacabada e em estado de conservação “ruim”, com idade aparente de 35 anos.” Penhora: consta da Av. 5 a 
penhora exeqüenda. Consta da Av. 6 penhora extraída dos autos da Execução Trabalhista nº 8500-36-2002-1, 
determinada pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Ribeirão Preto/SP. Avaliação: R$ 114.520,94 (cento e quatorze mil 
quinhentos e vinte reais e noventa e quatro centavos), atualizado até setembro de 2016. Débitos tributários: R$ 523,78, 
referente ao IPTU do exercício de 2016. R$ 952,29 (novecentos e cinquenta e dois reais e vinte e nove centavos), 
referente aos débitos inscritos na Dívida Ativa (IPTU), dos exercícios 2012, 2015 e 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. Bem imóvel: “1 (um) terreno urbano, situado nesta cidade com frente para a Rua Tapajós, nº 
3479, constituído por parte do lote nº 17 da quadra nº 14, do loteamento denominado Vila Fábio Barreto, medindo 5,00 
metros de frente para a referida rua, igual medida na linha dos fundos, por 29,00 metros da frente aos fundos, de ambos 
os lados, com a área de 145,00 m2, confrontando de um lado com parte do mesmo lote, do outro lado com o lote nº 15 e 
nos fundos com parte do lote nº 24, localizado no lado impar da numeração predial delimitado pela Rua Tapajós, 
Sebastião Leite, Orlando Gabriello e David Salomão, da qual dista 26,00 metros. Cadastrado na Prefeitura Municipal 
local sob nº 197.661”. Registrado no Cartório de Registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Ribeirão Preto sob o 
nº 93.964. Conforme informações constantes do laudo de avaliação de fls. 465/498 “que sobre a área do terreno está 
construída uma edificação “padrão simples popular”, com área de 39,83 m2, constituída de banheiro, cozinha, sala e 
dormitório; piso cimentado queimado com vermelhão; cobertura em meia agua com telhas onduladas de fibrocimento, 
sem forração; esquadrias metálicas nas aberturas externas; sem portas internas; revestimentos em emboço com 
argamassa mista, sem pintura. A área construída (semiacabada) é de 39,83 metros quadrados (...), em estado de 
conservação “ruim”, com idade aparente de 35 anos. Penhora: consta da Av. 3 a penhora exequenda. consta da Av. 4 a 
penhora extraída dos autos da Execução Trabalhista nº 8500-36-2002-1, determinada pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho 
de Ribeirão Preto/SP. Avaliação: R$ 68.712,56 (sessenta e oito mil setecentos e doze reais e cinqüenta e seis 
centavos), atualizado até setembro de 2016. Débitos tributários: R$ 4.306,73 (quatro mil trezentos e seis reais e 
setenta e três centavos), referente aos débitos inscritos na Dívida Ativa (DAERP), dos exercícios de 2004 a 2014. 
Eventuais débitos tributários ficam sub-rogados no respectivo preço alcançado pela arrematação, nos termos do 
parágrafo único do artigo 130, do Código Tributário Nacional. Valor total das avaliações: R$ 183.233,50 (cento e 
oitenta e três mil duzentos e trinta e três reais e cinqüenta centavos), atualizado até setembro de 2016. Informações 
complementares: Conforme informações constantes do laudo de avaliação de fls. 465/498 “os imóveis avaliandos estão 
localizados no Bairro Vila Albertina, próximo da Avenida denominada Via Norte, distante, aproximadamente 3.800,00 
metros do centro da cidade. A região é caracterizada pela ocupação mista, residencial e comercial, com padrão 
construtivo popular simples. Região predominantemente residencial, com construções no padrão construtivo “popular” 
dotada de infraestrutura básica: guias, sarjetas, pavimentação asfáltica, rede distribuidora de água potável, rede coletora 
de esgoto, rede energia elétrica e iluminação pública, rede de telefonia e serviços urbanos de transporte coletivo. 
Débitos da ação: R$ 139.694,63 (cento e trinta e nove mil seiscentos e noventa e quatro reais e sessenta e três 
centavos), em dezembro de 2008, 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. 

 

_________________________________ 

Héber Mendes Batista 

Juiz de Direito 


