
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
3ª VARA CÍVEL DO FORO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
Rua Abdo Muanis, n.º 991, 8º andar, sala 811, Nova Redentora,  
São José do Rio Preto/SP – CEP: 15090-140 
Fone: (17) 3231-1101 – E-mail: riopreto3cv@tjsp.jus.br 

 
Processo n.:   0012752-52.2005.8.26.0576 - n. de ordem 2005/001924 – Procedimento Comum Cível – Locação de 

Imóvel 
 
Exequente: RAQUEL HELEN MENDONÇA DA SILVA, CPF/MF n.º 348.102.078-38, e cônjuge, se casada for. 
 
Executados: JOSE DALLA VILLA, CPF/MF n.º 928.283.968-00, e cônjuge, se casado for; MINISTÉRIO DAS 

IGREJAS EVANGÉLICAS BATISTA CANAÃ, CNPJ/MF n.º 04.008.743/0001-69, na pessoa de seu 
representante legal JERSOMINO FINIZOLA FILHO, CPF/MF n.º 272.770.034-20, casado com AGACI 
SILVA FINIZOLA, CPF/MF n.º 449.285.994-20; ESPÓLIO DE HENRIQUE DALLA VILLA, CPF/MF 
n.º787.150.918-72, representado por JOSÉ DALLA VILLA, CPF/MF n.º 928.283.968-00; LUIZ 
GONZAGA NUNES e cônjuge, se casado for; ESPÓLIO DE SANTINA DALLA VILLA, CPF/MF n.º 
212.947.318-07, na pessoa de inventariante e JOSE DALLA VILLA, CPF/MF n.º 928.283.968-00. 

 
Interessados: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, CNPJ n.º 46.588.950/0001-80, na pessoa 

do seu representante legal; Processo interessado: 1029923-14.2019.8.26.0576 que tramita perante a 
4ª Vara Cível do foro de São José do Rio Preto/SP. 

 
Advogados: LUIZ ROBERTO FERRARI, OAB/SP n.º 74.544; KLEBER FERRARI STEFANINI, OAB/SP n.º 315.935; 

OLAVO DE PAULA ANDRADE, OAB/SP n.º 367.274. 
 
O Doutor ANTONIO ROBERTO ANDOLFATTO DE SOUZA, Exmo. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de São 
José do Rio Preto do Estado de São Paulo, faz saber a todos quanto este edital virem ou dele conhecimento tiver e possa 
interessar, que será realizado leilão público pelo portal LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO: www.leje.com.br. A alienação é 
regida pelas normas do Código de Processo Civil, e demais legislações aplicáveis. 
 
DATA E HORA – Serão considerados em todos os leilões o horário de Brasília                                                     
 
1º LEILÃO: Início no dia 16/01/2020 às 10:05h com término no dia 21/01/2020 às 10:05h. VALOR: R$ 256.926,22 (duzentos 
e cinquenta e seis mil, novecentos e vinte e seis reais e vinte e dois centavos), correspondente ao valor atualizado da 
avaliação. Caso não haja lance, seguirá sem interrupção para:  
 
2º LEILÃO: Dia 21/01/2019, a partir das 10:06h com término no dia 18/02/2020 às 10:05h. VALOR: R$ 154.155,73 (cento e 
cinquenta e quatro mil, cento e cinquenta e cinco reais e setenta e três centavos), correspondente a 60% (sessenta por 
cento) do valor atualizado da avaliação. 
 
BEM – UM PRÉDIO RESIDENCIAL, CONSTRUÍDO SOBRE UM TERRENO CONSTITUÍDO DE PARTE DO LOTE Nº 1 DA 
QUADRA Nº 182, SITUADO NO BAIRRO ELDORADO, NA CIDADE, DISTRITO, MUNICÍPIO E COMARCA DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO, DE FRENTE PARA A RUA NHANDEARA, onde mede 11,00 metros, igual dimensão nos fundos onde 
divide-se com o lote 2; de um lado divide-se com parte do lote nº 1 e mede 12,00 metros, por igual dimensão do outro lado 
onde faz divisa com o lote nº 15, encerra a área de 132,00 m2, conforme melhor descrito na matrícula n.º 30.590 do 1º 
Ofício de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP. CONTRIBUINTE: 212433/001. DEPOSITÁRIO FIEL: JOSE 
DALLA VILLA, CPF/MF n.º 928.283.968-00. 
 
CONSTA DO LAUDO DE AVALIAÇÃO – acostado aos autos do processo as folhas 306/319, elaborado em dezembro de 
2018 a informação de que fora avaliado um prédio residencial (em que pese na matrícula do imóvel não consta averbada a 
construção). Na vistoria a casa estava desocupada e fechada, sendo ofertada para locação de acordo com informações da 
vizinhança. O perito examinou o imóvel por fora, sem entrar na casa. O terreno é plano, seco, medindo 11,00 metros de 
frente por 30,00 metros da frente aos fundos, contendo uma casa residencial construída de tijolos e coberta com telhas de 
barro, com três dormitórios e demais dependências, e mais uma edícula nos fundos, com pisos cerâmicos e cimentados, 
forro em laje, esquadrias de ferro e madeira, idade aparente de 30 anos, e com 175,00 metros quadrados de área útil total 
construída, e em regular estado de conservação. 
 
 



  
 

VALOR DE AVALIAÇÃO – R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) em 27 de dezembro de 2018 conforme 
homologação acostada a fl.327. VALOR ATUALIZADO: R$ 256.926,22 (duzentos e cinquenta e seis mil, novecentos e 
vinte e seis reais e vinte e dois centavos), em outubro de 2019 através do índice da Tabela Prática do Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo. 
 
LOCALIZAÇÃO – Rua Nhandeara, n.º 2334, Eldorado, São José do Rio Preto/SP – CEP: 15043340. 
 
VALOR DA DEMANDA PROCESSUAL – R$ 19.003,75 (dezenove mil, três reais e setenta e cinco centavos), em 17 de 
março de 2011 (fls. 143). 
 
ÔNUS – Consta a PENHORA do bem referente ao processo em epígrafe a fl. 249 que se encontra averbada na matrícula do 
imóvel a Av.02. Consta na Av.06 informação de que consta distribuída, no dia 19 de julho de 2019 e admitida em juízo, a 
Ação de Execução de Título Extrajudicial – Locação de Imóveis, sob o nº 1029923-14.2019.8.26.0576 à 4ª Vara Cível do foro 
de são José do Rio Preto/SP. No laudo de avaliação acostado aos autos do processo as folhas 306/319, elaborado em 
dezembro de 2018 consta a informação de que o terreno possui 11,00 metros de frente por 30,00 metros da frente aos 
fundos, e ainda de que há construída sobre o terreno uma residência de 175 metros², sendo o valor da avaliação atribuído 
sobre a referida metragem, contudo na matrícula do imóvel a metragem do terreno é divergente e não consta a averbação 
da construção da residência, sendo que eventual necessidade de regularização será de responsabilidade exclusiva do 
arrematante. Não foi possível obter informações acerca de débitos tributários do imóvel uma vez que nos autos do processo 
não consta o número da inscrição municipal do imóvel atualizado junto a Prefeitura, na matrícula do imóvel o número consta 
desatualizado, não permitindo consultas, sendo que o Leiloeiro tentou contato com a Prefeitura Municipal não obtendo 
sucesso em obter a referida informação. 
 
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 .345 C.C), 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, do CC), ficando o arrematante livre de qualquer obrigação com esses 
credores (art. 908, do 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. 
 
SUGESTÃO – Recomenda-se que o interessado certifique as condições do bem, antes das datas designadas para a 
alienação, bem como pesquisar junto aos órgãos competentes eventuais débitos relativos ao bem leiloado. 
 
DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DOS CONDÔMINOS – Nos termos do artigo 1.322 do Código Civil quando a coisa for 
indivisível e os consortes não quiserem adjudica-la a um só, indenizando os outros, será vendido e repartido o apurado, 
preferindo-se, na venda, em condições iguais de oferta, o condômino ao estranho, e entre os condôminos aquele que tiver 
na coisa benfeitorias mais valiosas, e, não as havendo, o de quinhão maior.  
 
QUOTA-PARTE DO COPROPRIETÁRIO E/OU CÔNJUGE – Tratando-se de bem indivisível, este será leiloado em sua 
integralidade, recaindo o equivalente à quota-parte do coproprietário e/ou do cônjuge alheio sobre o produto da alienação 
(art. 843-CPC). 
 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES – O leilão eletrônico será conduzido pelo Leiloeiro Oficial DENYS PYERRE DE 
OLIVEIRA, através do portal LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO, site www.leje.com.br. Os interessados poderão tirar suas 
dúvidas no escritório do Leiloeiro, 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. O Gestor dispõe auditório próprio para recepcionar 
os licitantes que desejarem participar do leilão de forma presencial.  
 
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 responsável, 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, que será enviado por e-mail para o licitante que deverá encaminhar o comprovante para a equipe do 



  
 

gestor.  Em caso de cancelamento do leilão por questões alheias ao leiloeiro (satisfação do crédito, parcelamento, acordo, 
entre outros), será devido a comissão no percentual de 5% (cinco por cento) a qual será suportada pelo(s) executado(s). 
 
DA ARREMATAÇÃO – Assinado o auto de arrematação pelo juiz e pelo leiloeiro, a arrematação considerar-se-á perfeita, 
acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos. (art. 903 do CPC). Para expedição da 
respectiva carta, deverá o arrematante comprovar o pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI, a teor 
do inciso § 2º, do artigo 901 do CPC. 
 
CIENTIFICAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO EDITAL – para fins do que disposto no art. 889, I a VIII e parágrafo único, do CPC, 
ficam cientes da alienação as partes, seus respectivos cônjuges, interessados, não podendo alegar desconhecimento uma 
vez que este edital está publicado no portal eletrônico do Gestor www.leje.com.br, conforme previsto no art. 887, § 2°, do 
CPC. 
 

 
São José do Rio Preto/SP, 4 de novembro de 2019. 

 
 
 

Dr. ANTONIO ROBERTO ANDOLFATTO DE SOUZA  
Juiz de Direito da 3ª Vara Civel da Comarca de São José do Rio Preto/SP 


