
 
 

EDITAL DE ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR 
8ª VARA CÍVEL DA COMARCA RIBEIRÃO PRETO-SP. 

JUIZ DE DIREITO: ROGÉRIO TIAGO JORGE 
LEILOEIRO: HUGO ALEXANDRE PEDRO ALEM, JUCESP Nº 935. 

GESTORA: VEGAS LEILÕES (www.vegasleiloes.com.br) 
 
 
LEGISLAÇÃO: Arts. 879 e 880 Código de Processo Civil e arts. 237 a 245 das 
Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo. 
 
PROCESSO: 1039676-79.2017.8.26.0506 referente a ação de execução de título 
extrajudicial movida por CONDOMINIO RESIDENCIAL IPÊ BRANCO em face de 
ROGER DE SOUZA KAWANO, no valor de R$20.967,30, na data do ajuizamento 
(sujeito à atualização). 
 
OBJETIVO: Pelo presente edital, ROGÉRIO TIAGO JORGE, Juiz de Direito da 8ª 
Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto/SP, FAZ SABER aos que do presente 
edital virem ou dele tomarem conhecimento e interessar possa, que por este Juízo 
processam-se os autos da ação retro mencionada, tendo sido autorizada a 
ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR para recebimento de propostas para 
a venda do imóvel adiante descrito: 
 
IMÓVEL OBJETO DA ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR: "Unidade 
residencial autônoma n° 71 (setenta e um) do Condomínio Residencial Ipê Branco, 
situado na Avenida Luiz Eduardo Toledo Prado, 2300, no Distrito de Bonfim Paulista, 
nesta cidade e comarca de Ribeirão Preto-SP, que possui a área privativa de 
construção de 24,4400 metros quadrados, dentro de uma área privativa de terreno 
de 951,04 metros quadrados, que assim se descreve: mede 18,04 metros em linha 
curva com raio de 460,00 metros de frente para a Rua J; 50,00 metros do lado direito 
confrontando com a unidade residencial autônoma nº 70; 50,00 metros do lado 
esquerdo confrontando com a unidade residencial nº 72, e 20,00 metros em linha 
curva com raio de 510,00 metros nos fundos confrontando com a unidade residencial 
nº 56, cabendo-lhe a área com um de construção de 4,9782 metros quadrados, 
dentro da área comum de terreno de 625,6945 metros quadrados, perfazendo a área 
total de 1.576,7345 metros quadrados, correspondendo-lhe à fração ideal de 
0,940321% do terreno e das coisas comuns. O empreendimento foi edificado sobre 
a área de terras com 172.276,12 metros quadrados e tem sua convenção 
condominial registrada sob n° 12.282, Livro 3, Registro Auxiliar, do 1º Registro de 
Imóveis desta Comarca. Cadastro na Prefeitura Municipal sob número n° 273.567. 
Imóvel esse adquirido por força do registro número 1, na matrícula número 146.010 
do 2º Oficial de Registro de Imóveis de Ribeirão Preto. Consta ainda averbado sob 
número 15, na matrícula número 146.010 a seguinte atualização do imóvel: “possui 



a área privativa de 24,4400 metros quadrados, dentro da área de terreno de uso 
exclusivo de 951,0400 metros quadrados, a área comum de construção de 2,2879 
metros quadrados, dentro da área comum de terreno de 287,5505 metros quadrados, 
perfazendo a área total de terreno de 1.238,5905 metro quadrados, equivalente a 
fração ideal de 0,4321% no terreno e nas coisas comuns; permanecendo inalteradas 
as medidas do terreno de uso exclusivo e suas confrontações”. 
 
PENHORA/DEPÓSITO: Termo de penhora realizado em 19 de novembro de 2018, 
sendo nomeado depositário o executado, ROGER DE SOUZA KAWANO. 
 
AVALIAÇÃO: R$1.502.643,20 (um milhão, quinhentos e dois mil, seiscentos e 
quarenta e três reais, e vinte centavos), conforme laudo de avaliação de 10/09/2020 
(fls. 186/188). 
 
PREÇO MÍNIMO FIXADO PARA A ALIENAÇÃO E RECEBIMENTO DE 
PROPOSTAS: Conforme decisão de fls.226/227 dos autos, o preço mínimo para 
venda não poderá ser inferior ao valor atualizado da maior avaliação (fls.186/188 – 
R$1.502.643,20), atualmente em R$1.583.379,02 (um milhão, quinhentos e 
oitenta e três mil, trezentos e setenta e nove reais e dois centavos). Caso não 
haja proposta pelo valor acima estipulado, todas as demais propostas ofertadas não 
poderão ser menores que 80% do valor atualizado da avaliação, conforme decisão 
de fls.226/227. 
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E GARANTIAS: As propostas poderão ser para 
pagamento a vista ou para pagamento de forma parcelada, com entrada 50% 
(cinquenta por cento) e o restante em até 03 (três) vezes, nos termos da decisão de 
16 de março de 2021 (fls.226/227), sendo que, na hipótese de proposta parcelada, 
o imóvel ficará gravado com garantia hipotecária em favor do Juízo da 8ª Vara Cível 
da Comarca de Ribeirão Preto-SP. Propostas para pagamento a vista terão 
preferência sobre as parceladas, desde que de mesmo valor. Em caso de 
propostas com valor e forma de pagamento iguais, terá preferência a que for 
ofertada anteriormente.  
 
COMISSÃO: A comissão do Leiloeiro/Gestora é de 5% (cinco por cento) sobre o 
valor da transação, a qual deverá ser paga pelo adquirente, não se incluindo no valor 
da proposta oferecida, nos termos da decisão de 16 de março de 2021 (fls. 226/227). 
 
DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO: As propostas deverão ser entregues em 
envelopes lacrados no endereço do Leiloeiro e da Gestora Vegas Leilões, nesta 
cidade de Ribeirão Preto-SP, na Rua Sargento Silvio Delmar Hollembach, 855, sala 
06, CEP 14.096-590 ou enviadas pelo e-mail contato@vegasleiloes.com.br , até o 
dia 22 de abril de 2021, às 17:00 horas.  
 



Caso a proposta seja entregue diretamente no escritório da Gestora Vegas 
Leilões, deverá o interessado entregar, juntamente com o envelope, os 
seguintes documentos: 
 
 
SE PESSOA FÍSICA (CÓPIAS AUTENTICADAS): 
- Cópia do CPF, RG ou CNH; 
- Comprovante de endereço (dentro dos últimos 03 meses); 
- Cópia da certidão de casamento e, caso haja, escritura de pacto antenupcial e seu 
respectivo registro (ou de união estável) e; 
- Cópia do RG, CPF ou CNH do(a) cônjuge. 
 
SE PESSOA JURÍDICA (CÓPIAS AUTENTICADAS): 
- Cópia do Contrato social (última alteração se houver) e Cartão CNPJ e; 
- Cópia CPF, RG ou CNH do sócio responsável pela empresa e pela proposta 
ofertada; 
 
Caso a proposta seja enviada por e-mail, o proponente DEVERÁ 
OBRIGATORIAMENTE efetuar cadastro no site da Gestora Vegas Leilões 
(www.vegasleiloes.com.br), com o envio das cópias autenticadas dos 
documentos acima descritos, sob pena de ser sumariamente desconsiderada 
a proposta enviada. 
 
ABERTURA DOS ENVELOPES E DECRETAÇÃO DA PROPOSTA VENCEDORA: 
Os envelopes com as propostas serão abertos pela Gestora Vegas Leilões e 
seu Leiloeiro oficial, no dia 22 de abril de 2021 as 17:20 horas, ficando facultado 
a qualquer interessado participar e presenciar referido ato. Após a abertura de todos 
os envelopes e confrontando com os lances enviados por e-mail, a Gestora Vegas 
Leilões e seu leiloeiro oficial declararão a proposta vencedora do certame, com a 
consequente leitura em voz alta e na frente de todos os presentes, do valor, data e 
hora da proposta e nome do lançador vencedor.  
 
PRAZO PARA PAGAMENTO (GUIAS JUDICIAIS): O lançador da proposta 
vencedora será imediatamente comunicado por telefone e/ou por e-mail, e deverá, 
em até 24 horas da sua comunicação, efetuar o pagamento do valor do lance 
ofertado (ou do valor de entrada caso seja parcelado) e da totalidade da comissão 
de 5% devida ao Leiloeiro/Gestora, através de guias judiciais que serão enviadas 
no e-mail informado e/ou cadastrado no site da Gestora Vegas Leilões. 
 
FORMALIZAÇÃO DA ALIENAÇÃO POR TERMO: A alienação será formalizada por 
termo nos autos, com a assinatura do juiz, do exequente, do adquirente e, se estiver 
presente, do executado, nos termos do § 2º do art. 880 do Código de Processo Civil. 
Em sequência será expedida pelo juízo a carta de alienação, a fim de que o 
adquirente efetue o registro no prazo de 30 (trinta) dias, comprovando nos autos com 
a juntada da respectiva matrícula imobiliária. 



 
INEFICÁCIA DA ALIENAÇÃO: A alienação judicial poderá ser julgada ineficaz, se 
não forem prestadas as garantias exigidas pelo juízo; se o proponente provar, nos 5 
(cinco) dias seguintes à assinatura do termo de alienação, a existência de ônus real 
ou gravame até então não mencionado; se a alienação se realizar por preço que vier 
a ser considerado pelo juízo como vil; e nos casos de ausência de prévia notificação 
da alienação das pessoas indicadas no art. 889 do CPC. 
 
LEILOEIRO RESPONSÁVEL PELA INTERMEDIAÇÃO: HUGO ALEXANDRE 
PEDRO ALEM, Leiloeiro Oficial cadastrado no Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo e na JUCESP número 935, com endereço nesta cidade de Ribeirão Preto-SP, 
na Rua Sargento Silvio Delmar Hollembach, 855, sala 06, Ribeirânia, CEP 14.096-
590. 
 
GESTORA: A alienação ficará sob a responsabilidade da empresa Gestora, VEGAS 
EVENTOS RP LTDA., devidamente habilitada na Secretaria de Tecnologia da 
Informação – STI do Tribunal de Justiça de São Paulo, com endereço nesta cidade 
de Ribeirão Preto-SP, na Rua Sargento Silvio Delmar Hollembach, 855, sala 06, 
Ribeirânia, CEP 14.096-590. 
 
ÔNUS/GARANTIAS REAIS/PENHORAS INCIDENTES SOBRE O IMÓVEL: 1) 
Consta averbado sob número 04, na matrícula número 146.010 do 2º Cartório de 
Registro de Imóveis de Ribeirão Preto-SP, UM SEQUESTRO DO IMÓVEL oriundo 
da 1ª Vara Federal de Paranavaí-PG, processo número 5001970-
55.2016.4.04.7011; 2) Consta registrado sob número 06, na matrícula numero 
146.010 do 2º Cartório de Registro de Imóveis de Ribeirão Preto-SP, UM 
ARROLAMENTO DO IMÓVEL oriundo da DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO 
BRASIL, requisição número 18.00.02.31.29, processo administrativo número 
10314.720196/2018-18; 3) Consta averbado sob número 07, na matrícula número 
146.010 do 2º Cartório de Registro de Imóveis de Ribeirão Preto-SP, UMA 
PENHORA DO IMÓVEL oriunda da 8ª Vara Cível desta comarca de Ribeirão Preto-
SP, processo número 1039676-79.2017.8.26.0506, em favor do CONDOMINIO 
RESIDENCIAL IPÊ BRANCO, onde foi determinada a presente alienação por 
iniciativa particular; 4) Consta averbado sob número 09, na matrícula número 
146.010 do 2º Cartório de Registro de Imóveis de Ribeirão Preto-SP, UMA 
INDISPONIBILIDADE DO IMÓVEL oriunda do Tribunal Regional Federal da 3ª 
Região e determinada pela 1ª Vara Federal de Ribeirão Preto-SP, processo número 
5006222-71.2018.4.03.6102; 5) Consta averbado sob número 10, na matrícula 
número 146.010 do 2º Cartório de Registro de Imóveis de Ribeirão Preto-SP, UMA 
INDISPONIBILIDADE DO IMÓVEL oriunda do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª 
Região e determinada pela 3ª Vara do Trabalho de Ribeirão Preto-SP, processo 
número 0010223-10.2016.5.15.0066; 6) Consta averbado sob número 13, na 
matrícula número 146.010 do 2º Cartório de Registro de Imóveis de Ribeirão Preto-
SP, UMA AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA oriunda da 1ª Vara Cível do Foro 



Regional X – Ipiranga, comarca de São Paulo-SP, processo número 1002700-
09.2017.8.26.0010, em favor de ARO FOMENTO MERCANTIL LTDA. 
 
FOTOGRAFIAS DO IMÓVEL E INFORMAÇÕES: As fotografias do imóvel serão 
disponibilizadas no site www.vegasleiloes.com.br. O imóvel encontra-se 
desocupado; não existe benfeitoria alguma edificada atualmente no imóvel. 
 
OUTRAS INFORMAÇÕES: Os bens foram e/ou serão constatados pelo leiloeiro e 
as imagens dos mesmos estarão à disposição dos interessados no site 
www.vegasleiloes.com.br e estarão disponíveis no cumprimento dos atos da 
alienação por iniciativa particular. O adquirente receberá o bem no estado em que 
se encontra e a alienação far-se-á em caráter “ad corpus” nos exatos termos do que 
dispõe o artigo 500, § 3º, do vigente Código Civil, sendo vedado ao adquirente 
reclamar eventuais diferenças de metragem no caso de bens imóveis, motivos pelos 
quais deverão verificar por conta própria a existência de vícios.  
 
DÉBITOS DE IPTU: Os débitos de IPTU existentes e incidentes sobre o imóvel 
objeto da presente alienação por iniciativa particular até a data da efetiva aquisição 
pelo adquirente serão sub-rogados ao produto da alienação e a partir da aquisição, 
devidamente formalizada, correrão por conta exclusiva do adquirente. 
 
DA TRANSFERÊNCIA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS: Quem arrematar e/ou 
adjudicar bem imóvel ficará responsável pelas despesas e/ou custos com a 
transferência dos bens, como ITBI, foro, laudêmio, taxas, alvarás, certidões, 
escrituras, registros, inclusive débitos para a regularização dos bens e/ou matrículas. 
 
IMISSÃO NA POSSE: Quem adquirir o bem imóvel ficará também responsável, caso 
haja resistência do executado ou de eventual ocupante do imóvel, a qualquer título, 
em desocupá-lo, com o pagamento das despesas e quaisquer custos com a 
necessidade de eventual ação judicial para a imissão na posse do imóvel objeto da 
alienação por iniciativa particular, sem quaisquer despesas ou responsabilidade do 
Poder Judiciário ou da empresa Gestora e seu respectivo Leiloeiro. 
 
INTIMAÇÕES: Pelo presente edital de ALIENAÇÃO POR INICIATIVA 
PARTICULAR fica(m) o(s) executado(s) devidamente intimado(s) das designações 
retro mencionadas, caso não tenham advogados constituídos nos autos (art. 889, 
inciso I, Código de Processo Civil). Eventuais credores preferenciais, senhorios 
diretos, usufrutuários, ou mesmo credores com garantia real ou com penhora 
anteriormente averbada, que não sejam de qualquer modo parte na execução, ficam, 
desde já, INTIMADOS da integralidade deste edital e do prazo de 05 (cinco) dias, 
para se habilitarem em seus respectivos créditos, a contar da data da decisão que 
aprovar respectivo edital. Ficam também INTIMADOS os devedores, responsáveis 
tributários e coproprietários dos bens móveis ou imóveis penhorados e hipotecados, 
caso não seja possível sua intimação pessoal por mandado ou carta de intimação. 
Os depositários dos bens penhorados ficam também INTIMADOS a apresentarem 



os bens sujeitos à sua guarda que não tenham sido encontrados, ou depositarem 
judicialmente o seu valor devidamente corrigido, no prazo de 5 (cinco) dias a partir 
da data da decisão que aprovar respectivo edital.  
 

Ribeirão Preto-SP, 19 de março de 2021. 
 
 
 

ROGÉRIO TIAGO JORGE 
Juiz de Direito 


