
 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
Rua Abdo Muanis, n.º 991, Nova Redentora, São José do Rio Preto/SP – CEP: 15090-140 
Fone: (17) 3227-7065 – E-mail: riopreto5cv@tjsp.jus.br 

 

 

O Doutor LINCOLN AUGUSTO CASCONI, Exmo. Juiz de Direito da 5ª 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 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.:   1030842-42.2015.8.26.0576 (01) – Nº de Ordem 2015/002255 – Incidente Processual de Cumprimento 

de Sentença de Procedimento Sumário – Despesas Condominiais 

 

Exequente: ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL MÁRCIA (DAHMA III), CNPJ/MF n.º 04.839.369/0001-43 na pessoa de 

seu representante legal JOSÉ ROBERTO CURTOLO BARBEIRO, CPF/MF n.º 541.400.218-53. 

 

Executado: JOSÉ MARCELO JORGE RENAUD, CPF/ MF n.º 049.648.238-65 e cônjuge se casado for; 

 

Interessados: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CNPJ/MF n.º 00.360.305/0001-04, na pessoa de seu representante 

legal; PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, CNPJ/MF n.º 46.588.950/0001-80, 

na pessoa do seu procurador municipal; Processo interessado:  0001207-86.2013.5.15.0082 em 

trâmite perante a 3ª Vara do Trabalho de São José do Rio Preto/SP em que LUCIANA GASPERINI 

STEFANINI moveu em face de JOSÉ MARCELI HISE RENAUD e outros.  

 

Advogado: ISMAR JOSÉ ANTONIO JUNIOR – OAB/SP 228.625. 

 

Serão considerados em todos os leilões o horário de Brasília 

 

1º Leilão: Início no dia 3 de agosto de 2020 às 10:20h com término no dia 7 de agosto de 2020 às 10:20h - VALOR DE 

AVALIAÇÃO: R$ 1.550.000,00 (um milhão, quinhentos e cinquenta mil reais) em setembro de 2019, (poderá ser 

atualizada à época da realização do leilão). 

2º Leilão: Início no dia 7 de agosto de 2020 às 10:21h com término no dia 1 de setembro de 2020 às 10:20h – LANCE 

INICIAL A PARTIR DE 60% DA AVALIAÇÃO: R$ 930.000,00 (novecentos e trinta mil reais) 

 
DESCRIÇÃO DO BEM:  

 

DIREITOS SOBRE UMA CASA RESIDENCIAL COM 362 M² DE ÁREA CONSTRUÍDA COM PISCINA E 4 SUÍTES, SENDO 

UMA SUÍTE MASTER, NO RESIDENCIAL MÁRCIA EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO assim descrito: UM PREDIO 

RESIDENCIAL COM DOIS PAVIMENTOS, o qual recebeu o n.º 110, da Rua Antonio José da Silveira Coelho, sendo o 

pavimento térreo: residência: 199,67 m², garagem 33,12m², varanda 1: 32,40m², varanda 2: 4,26m², área de serviço: 12,45m² 

e piscina descoberta: 16,77m² e o pavimento superior: residência: 56,85m² e sacada: 7,13m², totalizando 362,65m², 

construído sobre UM TERRENO URBANO, constituído pelo lote 21, da quadra 20, do loteamento denominado “Residencial 

Márcia”, bairro desta cidade, medindo 15,20 metros de frente; 36,90 metros do lado direito de quem da citada rua olha para 

o imóvel, confrontando com o lote 20; 32,85 metros do lado esquerdo, confrontando com o lote 22; 15,00 metros nos fundos, 

confrontando com parte do lote 19; encerrando a área de 520,00 metros quadrados. Cadastro municipal n.º 323527000, 

conforme melhor descrito na Matrícula n.º 75.562 do 2º Ofício de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto – 

SP, com sua construção devidamente descrita na AV.3. 
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DO FIEL DEPOSITÁRIO: JOSÉ MARCELO JORGE RENAUD, CPF/ MF n.º 049.648.238-65. 

 

CONSTA DO LAUDO DE AVALIAÇÃO: lavrado em  setembro de 2019 (fls.87/120) as seguintes informações Casa com 

cobertura de telhas de cimento (tipo tégula), forro de gesso em placas, piso de porcelanato (60x60 cm) nas suítes 1-2-3, suíte 

master casal 1, sala de jantar, sala de estar, corredor, sala de TV (Home Theater), Escritório, sacada 1 (frente da casa), 

sacada 2 (suíte master casal), cozinha, garagem, área de serviço, banheiro empregada, banheiros suítes 1-2-3, banheiro 

piscina e Suíte Master, piso granito (90x90 cm) rústico no corredor externo lado direito da casa, corredor externo do lado 

esquerdo da casa, rampa de acesso a garagem e calçada da frente da casa, granito polido na escada central da casa e 

porcelanato (90x90cm) na varanda gourmet.  

 

LOCALIZAÇÃO: Rua Antônio José da Silveira Coelho nº 110 – ( Residencial Márcia, atual Condomínio Damha III) – CEP: 

15061-824 

 

AVALIAÇÃO: R$ 1.550.000,00 (um milhão, quinhentos e cinquenta mil reais) em setembro de 2019. 

 
ÔNUS: Consta a PENHORA do bem referente ao processo em epígrafe a fl. 38 que não se encontra averbada na matrícula 
do imóvel. Consta no R.2 datado de janeiro de 2012, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA do bem a favor da CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL. Consta na Av.4 datada de junho de 2016, PENHORA dos direitos de fiduciante decorrentes da alienação fiduciária 
pertencentes ao executado, oriunda dos autos do processo n.º 0001207-86.2013.5.15.0082 em trâmite perante a 3ª Vara do 
Trabalho de São José do Rio Preto/SP em que LUCIANA GASPERINI STEFANINI moveu em face de JOSÉ MARCELI HISE 
RENAUD e outros. Consta na matrícula do imóvel a informação de que o terreno perfaz a metragem de 520,00 m², sendo 
que consta no laudo de avaliação a informação de que a área do terreno é de 530,10 m². Eventual necessidade de 
regularização da documentação do imóvel é de responsabilidade do arrematante. Fora recepcionado pelo Leiloeiro através 
de e-mail encaminhado pelo exequente a informação de que a taxa de associação mensal atual é de R$ 500,00 (quinhentos 
reais). Fora recepcionado pelo Leiloeiro através de e-mail encaminhado pela Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto 

a informação de que sobre o bem recaem DÉBITOS TRIBUTÁRIOS no valor de R$ 50.973,73 (cinquenta mil, novecentos 
e setenta e três reais e setenta e três centavos), sendo que os débitos até o exercício de 2018 se encontram inclusive 
ajuizados. 
 

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 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 DA DEMANDA PROCESSUAL: R$ 33.035,27 (trinta e três mil, trinta e cinco reais e vinte e sete centavos) 

em abril de 2020. 

 

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. 
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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. 

 

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. 

 

 

São José do Rio Preto/SP, 29 de maio de 2020. 

 

 

 

DR. LINCOLN AUGUSTO CASCONI 

Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto/SP 

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

