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EDITAL DE LEILÃO ELETRÔNICO  

PROCESSO 1053782-46.2017.8.26.0506 

AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO 

(Alienação Judicial de Coisa Comum Indivisível) 

5ª VARA CÍVEL DE RIBEIRÃO PRETO/SP 

 

EDITAL DE 1ª e 2ª Hasta Pública e de intimação dos REQUERIDOS: DARCY MUNIZ 
MENEZES, RG nº 8.454.806/SP, residente e domiciliada na Rua Miguel 
Barachini, nº 525, bairro Parque Bandeirantes, CEP 14090- 390; DALVA MUNIZ 
BUZELLI, RG nº 8.454.807/SP, residente e domiciliada na Rua Ceará, nº 845, 
bairro Campos Elíseos, CEP 14080-290; IARA MUNIZ GONÇALVES, CPF nº 
083.551.578/85, residente e domiciliada na Rua Paraíba, nº 1049, bairro Campos 
Elíseos, CEP 14080-020; GUTTEMBERG CUNHA MUNIZ, CPF sob o nº 
46.438.058/89, residente e domiciliado na Rua Paraíba, nº 1073, bairro Campos 
Elíseos, CEP 14080-020, todos na cidade de Ribeirão Preto/SP. 
 
O DR. PAULO CÍCERO AUGUSTO PEREIRA, MM.  Juiz de Direito da 5ª Vara 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 de Execução de Procedimento Comum Cível – Extinção de Condomínio, ajuizada 
por IRAIDES MUNIZ FERREIRA contra DARCI MUNIZ MENEZES E OUTROS - 
PROCESSO Nº 1053782-46.2017.8.26.0506, e que foi designada venda do bem abaixo 
descrito, de acordo com as regras expostas a seguir: O bem será vendido em caráter 
“ad corpus”, ou seja, no estado em que se encontra.  
 
DO LEILÃO – O leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal 
www.3torresleiloes.com.br. Fica designado o dia 18 DE NOVEMBRO DE 2021, às 13:00 
horas, para o início da 1ª hasta pública, onde serão captados lances a partir do valor 
da Avaliação. Não havendo lance superior ao da Avaliação nos 03 dias seguintes, 
seguir-se-á sem interrupção a 2ª hasta pública, até às 13:00 horas do dia 09 DE 
DEZEMBRO DE 2021, sendo que não serão admitidos lances inferiores a 60% do valor 
da avaliação e a alienação se dará pelo maior lanço ofertado.  
 
DO CONDUTOR DO LEILÃO – O leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Marcos 
Roberto Torres, JUCESP sob o nº 633. DOS LANCES – Os lances poderão ser 
ofertados pela rede Internet, através do Portal www.3torresleiloes.com.br, devendo os 
interessados procederem o cadastramento para a participação do leilão on line.  
 
DO PAGAMENTO PARCELADO - Os interessados poderão apresentar proposta de 
pagamento parcelado, por escrito, para o e-mail: atendimento@3torresleiloes.com.br 
(Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, 
CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que 
mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC).  
 
PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso 
no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma 
da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o 
exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a 
execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da 
execução em que se deu a arrematação; (Art. 895, § 4º e 5º do CPC).  
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DO CARÁTER “AD CORPUS E DOS DÉBITOS - Os bens serão vendidos no estado 
de conservação em que se encontram, sem garantia, constituindo ônus do interessado 
verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais 
eletrônicas. O arrematante arcará com os débitos pendentes que recaiam sobre o bem, 
exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o artigo 130, parágrafo 
único, do Código Tributário Nacional e os decorrentes de débitos de condomínio.  
 
DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar, a título de comissão, o valor 
correspondente a 5% (cinco por cento) do preço de arrematação do bem. A comissão 
devida não está incluída no valor do lance.  
 
DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem 
arrematado, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas após o encerramento do leilão, 
através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se 
desfazer a arrematação.  
 
DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão deverá ser realizado 
em até 24 (vinte e quatro) horas a contar do encerramento do leilão, através de depósito 
na conta indicada pelo leiloeiro, a qual será fornecida ao arrematante após o 
encerramento do leilão. Desfeita a arrematação pelo Juiz, por motivos alheios à vontade 
do arrematante, serão restituídos ao mesmo os valores pagos e relativos ao preço do 
bem arrematado e à comissão.  
 
DA ARREMATAÇÃO PELO CRÉDITO – A partir da publicação do Edital, o exequente, 
na hipótese de arrematação pelo crédito, ficará responsável pela comissão devida. As 
demais condições obedecerão ao que dispõe o Novo Código de Processo Civil, o 
Decreto nº 21.981, de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto nº 22.427, de 1º de fevereiro de 1.933, que regulamenta a profissão de Leiloeiro 
Oficial, o Provimento CSM nº 1.625, de 09 de fevereiro de 2.009, do Egrégio Tribunal 
de Justiça do Estado de São Paulo e o caput do artigo 335, do Código Penal.  
 
DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - A publicação deste edital supre eventual insucesso 
das notificações pessoais e dos respectivos patronos e será realizada através da rede 
mundial de computadores, conforme determina o §2º, do artigo 887, do Novo Código de 
Processo Civil. Se por qualquer motivo, a intimação pessoal do executado, quando for 
necessária, não se realizar efetivamente no endereço constante dos autos, incidirá a 
disposição do art. 238, parágrafo único, do CPC e, em reforço, considerar-se-á a 
intimação feita pelo edital.  
 

DO BEM:  Matrícula 76.856 do 1º Cartório de Registro de Imóveis e anexos 
de Ribeirão Preto: Um prédio comercial – galpão, situado nesta cidade, na Rua 
Inocêncio de Abreu nº 15, com seu respectivo terreno, composto pelo lote nº 14 
da Quadra nº 15, da Vila Lapa, medindo 10,00 metros de frente para a referida 
rua, por 30,50 metros da frente aos fundos, totalizando a área de 305,00 ², 
confrontando de um lado com o lote nº 15, de Lazaro Martins de Carmo, do outro 
lado com quem de direito e nos fundos com Guildo Golfeto ou sucessores. 
Avaliado em R$ 302.819,00 (trezentos e dois mil oitocentos e dezenove reais). 
 

Matrícula 77.055 do 1º Cartório de Registro de Imóveis e anexos de Ribeirão 
Preto: Um terreno urbano, situado nesta cidade, com frente para a Rua Paraíba 
n° 1049, lado ímpar, no bairro Campos Elíseos, medindo 13,00 metros de frente 
para a referida rua; do lado esquerdo de quem para a rua olha para o imóvel 
53,00 metros, confrontando com os prédio nº 1033 da Rua Paraíba e 981 da Rua 
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Ceara; deste ponto deflete à direita e segue 13,00m fazendo a linha de fundos, 
confrontando com o prédio n° 971 da Rua Ceará; deste ponto deflete à direita e 
segue 11,00 metros confrontando com o prédio nº 578 da Rua Patrocínio; deste 
ponto deflete  à esquerda e segue 18,50m com a mesma confrontação; deste 
ponto deflete a direita e segue 6,00m confrontando com o prédio de n° 582 da 
Rua Patrocínio; deste ponto deflete à direita e segue 18,50m confrontando com 
o prédio de n° 1063 da Rua Paraíba e finalmente deste ponto deflete à esquerda 
e segue 36,00m na mesma confrontação até alcançar o alinhamento da Rua 
Paraíba onde teve início e fim esta descrição, fazendo até aqui o lado direito do 
imóvel, perfazendo uma área de 800m². No terreno, foi constatado a existência 
de quatro residências a saber: residência n° 1049 da Rua Paraíba, casas 01, 02 
e 03 nos fundos, com acesso comum por um corredor lateral no imóvel de n° 
1049. Os imóveis não possuem divisão cômoda e não podem ser 
desmembrados. Avaliadas em R$ 969.183,00 (novecentos e sessenta e nove mil 
reais, cento e oitenta e três mil reais). 
Valor total da avaliação: R$ 1.272.002,00 (um milhão duzentos e setenta e dois 
mil e dois reais) 
Depositário: Iraides Muniz Ferreira 
Localização dos Bens: Campos Elíseos, Ribeirão Preto/SP 
Valor da causa: R$ 400.000,00 (em 01/11/2017) 
 
E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados é passado o presente 
Edital, que será publicado na rede mundial de computadores conforme §2º, do artigo 
887, do Novo Código de Processo Civil. E, caso as partes não sejam encontradas para 
intimação, ficam através deste, devidamente intimadas da designação supra, bem como 
ficam os credores hipotecários intimados da designação supra, nos termos do artigo 889 
do CPC/2015. Ribeirão Preto, 20 de outubro de 2021. 

 
 

PAULO CÍCERO AUGUSTO PEREIRA 
Juiz de Direito 
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