
 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  
9ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO 
Rua Alice Além Saadi, 1010, R. 6020, 6021, Nova Ribeirânia, Ribeirão Preto/SP - CEP14096-570  
Fone: (16) 3629-0004 - E-mail: ribpreto9cv@tjsp.jus.br   
 

 

O DOUTOR ALEX RICARDO DOS SANTOS TAVARES, EXMO. JUIZ DE DIREITO DA 9ª VARA CÍVEL DA COMARCA 

DE RIBEIRÃO PRETO DO ESTADO DE SÃO PAULO, faz saber a todos quanto este edital virem ou dele conhecimento tiver 

e possa interessar, que será realizado o LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO, transmitido pelo site: www.leje.com.br, para 

venda dos bens abaixo descritos. A alienação será regida pelas regras do Código de Processo Civil, e demais normas 

aplicáveis. A condução de pregão ficara a cargo do Leiloeiro Oficial DENYS PYERRE DE OLIVEIRA, os interessados poderão 

tirar suas dúvidas no escritório do mesmo, localizado na Alameda Rio Negro, n. 161, conjunto 1.001, Edifício West Point, 

Alphaville, Barueri/SP, CEP 06454-000, telefones 0800 789 1200 | 11 3969-1200. A empresa gestora dispõe de auditório 

próprio para recepcionar licitantes que desejarem participar do leilão de forma presencial.  

 

Processo n.:   1009657-61.2015.8.26.0506 – Nº de Ordem 2015/000789 – Cumprimento de sentença – Despesas 

Condominiais 

 

Exequentes: CONDOMÍNIO MONTE CASTELO, CNPJ/MF 57.724.312/0001-65, representado por seu síndico 

SÉRGIO BIGHETTI, CPF/MF 015.441.528-68. 

 

Executados: MARCOS BARBOSA DE CASTRO PRADO, CPF/MF 023.783.228-36, e cônjuge se casado for. 

 

Interessados: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, CNPJ/MF 56.024.581/0001-56, na pessoa de seu 

representante legal. 

 

Advogados: SÉRGIO ESBER SANT´ANNA – OAB/SP 191.564; RENATA MACHADO DE OLIVEIRA – OAB/SP 

258.282; JANAINA BOTACINI LUCIO – OAB/SP 306.815; MARCELO HENRINQUE DA SILVA 

MONTEIRO – OAB/SP 121.827.  

 

Serão considerados em todos os leilões o horário de Brasília 

 

1º Leilão: Início no dia 31 de julho de 2020 às 15:00h com término no dia 5 de agosto de 2020  às 15:00h - VALOR DE 

AVALIAÇÃO: R$ 1.025.630,02 (um milhão, vinte e cinco mil, seiscentos e trinta reais e dois centavos) em maio de 

2020., (poderá ser atualizada à época da realização do leilão). 

2º Leilão Início no dia 5 de agosto de 2020  às 15:01h com término no dia 1 de setembro de 2020  às 15:00h  – LANCE 

INICIAL A PARTIR DE 50% DA AVALIAÇÃO: R$ 512.815,01 (oitocentos e doze mil, oitocentos e quinze reais e um 

centavo). 

 
DESCRIÇÃO DO BEM: APARTAMENTO Nº 1.700 DE COBERTURA, DUPLEX, SITUADO NOS 20º E 21º PAVIMENTOS 

OU 17º ANDAR, DO EDIFÍCIO MANSÃO CASTELNUOVO, NO CONDOMÍNIO MONTE CASTELLO, NESTA CIDADE DE 

RIBEIRÃO PRETO, RUA BERNARDINO DE CAMPOS, Nº 65, COM A ÁREA TOTAL DE 888,21M², sendo 666,34 metros 

quadrados de área útil, 77,27 metros quadrados de área comum e 144,60 metros quadrados correspondente a quatro vagas 

individuais e indeterminadas na garagem, cabendo-lhe ainda uma fração ideal de 5,779% no terreno e nas coisas comuns, 

sendo 4,839% correspondente ao apartamento e 0,940% as vagas na garagem, confrontando pela frente com a Rua 

Bernardino de Campos, de ambos os lados e fundos com áreas comuns do condomínio,  conforme melhor descrito na 

Matricula n.º 67.427 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Ribeirão Preto/SP. Cadastrado perante a Prefeitura 

Municipal de Ribeirão Preto sob n.º 133.481. r. 14 

 

DO FIÉL DEPOSITÁRIO: CONDOMÍNIO MONTE CASTELO, CNPJ/MF 57.724.312/0001-65. 

 

CONSTA DO LAUDO DE AVALIAÇÃO: O imóvel é composto por 4 suítes com pisos cerâmicos; sala estar, sala de TV, 
lavabo e escada, em piso granito; copa, cozinha, lavanderia, despensa e dependência de empregada em piso ardósia; 

http://www.leje.com.br/
https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?localPesquisa.cdLocal=506&processo.codigo=E20006FN30001&processo.foro=506


  
 
azulejos até o teto nas áreas molhadas; batentes e folhas de porta em madeira cerejeira. A área da cobertura possui salão 
em piso cimentado, sauna e vestiários feminino e masculino; dependência de empregada, piso cimentado; lavanderia, piso 
ardósia. A área da piscina foi coberta e inutilizada, piso cimentado, varandas em pisos cerâmicos e cimentados; estruturas 
metálicas em alumínio.  
 
LOCALIZAÇÃO: Rua Bernardino de Campos, nº 65 – Apto 1.700 – Cobertura do Edifício Mansão Castelnuovo do 
Condomínio Monte Castelo – Bairro Centro – Ribeirão Preto/SP. 
 
AVALIAÇÃO: R$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais), em março de 2018. Atualizado através do Índice da Tabela 

Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, perfazendo a quantia atualizada de R$ 1.025.630,02 (um milhão, 

vinte e cinco mil, seiscentos e trinta reais e dois centavos) em maio de 2020. 

 
ÔNUS: Consta a PENHORA do bem referente ao processo em epígrafe a fl. 40/41 que se encontra averbada na matrícula 

do imóvel a Av. 17; Constam DÉBITOS FISCAIS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA no valor de R$ 52.706,96 (cinquenta e dois 

mil, setecentos e seis reais e noventa e seis centavos) em maio de 2020, conforme consulta através do site da Prefeitura de 

Ribeirão Preto. Constam DÉBITOS FISCAIS REFERENTE A IPTU DO EXERCÍCIO DE 2020 no valor de R$ 6.923,31 (seis 

mil, novecentos e vinte e três reais e trinta e um centavos) em maio de 2020, conforme consulta através do site da Prefeitura 

de Ribeirão Preto.; DÉBITOS FISCAIS NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA no valor de R$ 7.521,89 (sete mil, quinhentos 

e vinte e um reais e oitenta e nove centavos), em maio de 2020, conforme consulta através do site da Prefeitura de Ribeirão 

Preto. 

 

O bem será vendido no estado em que se encontra e sem garantia. DÉBITOS, HIPOTECA E CONCURSO DE CREDORES: 

Os débitos que recaiam sobre o bem, seja de natureza tributária (IPTU), propter rem (condomínio), serão sub-rogados no 

valor da arrematação (art. 130, caput e parágrafo único, do CTN, c/c com o art. 908, § 1º, do CPC e art 1.345 CC), ou seja, 

o imóvel será transferido ao arrematante livre de débitos e ônus anteriores à arrematação. Eventuais penhoras e hipotecas 

serão extintas com a arrematação (art. 1.499, VI, CC), ficando o arrematante livre de qualquer obrigação com esses credores 

(art. 908, CPC). Havendo pluralidade de credores (inclusive os garantidos por penhora) ou exequentes, o dinheiro lhes será 

distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências, conforme art. 908, do CPC.   O arrematante arcará 

com os custos relativos à transferência patrimonial do(s) bem(ns) arrematado(s) junto ao cartório de imóveis e órgãos 

competentes. Eventual regularização junto a prefeitura e ao cartório de registro de imóveis será de responsabilidade do 

arrematante. 

 

DOS DÉBITOS: R$ 731.878,78 (setecentos e trinta e um mil, oitocentos e setenta e oito reais e setenta e oito centavos), em 
maio de 2020, conforme demonstrativo enviado pelo patrono do exequente.  
 

DOS PAGAMENTOS: O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h após 

o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do juízo competente, bem como a comissão do leiloeiro, 

no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação. O pagamento será feito através de boleto ou transferência 

bancária.  Em caso de cancelamento do leilão por questões alheias ao leiloeiro Ex: pagamento(s) do(s) debito(s), acordo, 

remissão entre outros), será devido a comissão no percentual de 5% (cinco por cento), sobre o valor transacionado a qual 

será suportada pelo(s) devedor(es)(s). 

 

DAS PROPOSTAS ANTECIPADAS: Os interessados em formalizar pagamento a vista ou parcelado, podem encaminhar 

suas propostas por escrito para o e-mail: proposta@leje.com.br. 

 

DA UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO:  Caso o credor/autor opte pela não adjudicação (art. 892, § 1º, CPC), participará das hastas 

públicas, na forma da lei em igualdade de condições, dispensando-se a exibição do preço, até o valor atualizado do débito 

da demanda processual, depositando o valor eventualmente excedente no mesmo prazo. 

 

DA FINALIZAÇÃO DA ARREMATAÇÃO: Após a confirmação do pagamento da comissão do leiloeiro, sinal ou quitação 

integral do(s) bem(ns) o auto de arrematação será assinado pelo juiz e pelo leiloeiro, ficando a arrematação será considerada 

irretratável, perfeita e acabada, para expedição da respectiva CARTA DE ARREMATAÇÃO em favor do vencedor. 

mailto:proposta@leje.com.br


  
 
 

PUBLICAÇÃO DO EDITAL: as partes, seus respectivos cônjuges, interessados, ficam cientificados(intimados) da alienação 

em curso, não podendo alegar desconhecimento uma vez que este edital está publicado no portal do LEILÃO JUDICIAL 

ELETRÔNICO, www.leje.com.br, conforme previsto no art. 887, § 2° e art. 889, I a VIII e parágrafo único, ambos do Código 

de Processo Civil. 

 

 

Ribeirão Preto/SP, 2 de junho de 2020. 

 

 

 

DR. ALEX RICARDO DOS SANTOS TAVARES  

Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto/SP 

http://www.leje.com.br/

