
AUTO NEGATIVO(SEGUNDA PRAÇA)

7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Processo nº: 1031249-82.2014.8.26.0576

Autor: COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS
Réu: FRANCISCO ROQUE RUIZ

Aos trinta dias do mês de outubro de 2020, foi levado a leilão através do portal da empresa Lut 
Leilões (www.lut.com.br), o bem abaixo descrito, restando SEM LANCES.

Bem: BEM – IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ELIAZAR DE MENEZES, ESQUINA COM A RUA 
JORGE TIBIRIÇÁ, lote n. 02 da quadra n. 07, na VILA SILVA MELO, nesta cidade de Olímpia.=. 
Um lote de terreno, medindo 11,00 metros de frente, por 25,00 metros da frente aos fundos, 
confrontando-se pela frente com a Rua Eliazar De Menezes, do lado direito com a Rua Jorge 
Tibiriçá, com a qual faz esquina; do lado esquerdo com o lote n. 03, e pelos fundos com o lote n. 
01. Matrícula nº 4.481 no 1º CRI de Olimpia. De acordo com laudo de avaliação de fls. 304/305 
atualmente sobre o referido lote encontra-se uma construção de tijolos, pilares, com cobertura 
de telhas Eternit, que serve para garagem e banheiro, com 88,00 metros quadrados de 
construção, com frente para a Rua Eleazar de Menezes, nº 09, com padrão médio de 
acabamento, conforme descrito na Av. 06 da referida matrícula, sendo que o lote encontra-se 
todo murado e com um portão de acesso pela Rua David De Oliveira, aparentando estar em 
bom estado de conservação, não sendo possível constatar mais detalhes sobre o atual estado 
de conservação da construção. A Rua Jorge Tibiriçá e a Vila Silva Melo, passaram a denominar-
se respectivamente RUA DAVID DE OLIVEIRA e JARDIM SILVA MELO, conforme AV. 05 da 
referida matrícula. Obs. Confrontando com os fundos do imóvel ora avaliado, localiza-se um 
outro lote de terreno, o qual faz confrontação com o lote ora avaliado, fazendo frente para a Rua 
De Nadai, nº 06, no qual foi construída uma casa, sendo que as construções são anexas. 
Contribuinte: 002715/00-5. Matrícula Atualizada: Consta na R.14 Cédula Rural Hipotecaria de 
primeiro grau em favor de  COOPERCITRUS.   Consta na Av.18 Retificação da hipoteca 
registrada sob o nº 14. Consta na Av.19 Retificação da hipoteca registrada sob o nº 15. Consta 
na Av.20 Retificação da hipoteca registrada sob o nº 16. Consta na Av.21 Retificação da 
hipoteca registrada sob o nº 17. Consta na Av. 25 Retificação da hipoteca registrada sob o nº 17. 
Consta na Av.26 Cédula Rural Hipotecaria de oitavo grau em favor da COOPERCITRUS.  
Consta na Av.27 Retificação da hipoteca registrada sob o nº 22 Consta na Av.41 Cédula Rural 
Hipotecaria de primeiro grau em favor da COOPERCITRUS.  Consta na Av.42 Cédula Rural 
Hipotecaria de segundo grau em favor da COOPERCITRUS. Consta na Av.43 Cédula Rural 
Hipotecaria de terceiro grau em favor da COOPERCITRUS Consta na Av.44 Cédula Rural 
Hipotecaria de quarto grau em favor da COOPERCITRUS. Consta na Av.45 Cédula Rural 



Hipotecaria de quinto grau em favor da COOPERCITRUS Consta na Av.46 a existência de ação 
de execução de título extrajudicial n 000017-48.2014.8.26.0400 distribuída em 27/012014 que a  
COOPERDICITRUS move contra a transportadora 4S, Francisco Roque Ruiz, Denilson Donizete 
Domingos e Edilson de Domingos.  Consta na Av.47 a existência de ação de execução de título 
extrajudicial cédula de titulo bancário n 0005358-56.2013.8.26.0400 que o Banco do Bradesco 
move contra transportadora 4S, Francisco Roque Ruiz, Denilson Donizete Domingos e Edilson 
de Domingos. Consta na Av.48 a existência de ação de execução de título extrajudicial movida 
pela 3º Vara Cível da comarca de São José de Rio Preto, extraída do processo 1030162-
91.2014.8.26.0576. movidda por COOPERCITRUS.  Consta na Av.49 a existência de ação de 
execução de título extrajudicial movida pela 7º Vara Cível da comarca de São José de Rio Preto, 
extraída do processo 1031249-82.2014.8.26.0576. movida por COOPERCITRUS.  Consta na 
Av.50 a existência de ação de execução de título extrajudicial movida pela 8º Vara Cível da 
comarca de São José de Rio Preto, extraída do processo 1031365-88.2014.8.26.0576, movida 
por COOPERCITRUS.  Consta na Av.51 a existência de ação de execução de título extrajudicial 
movida pela 6º Vara Cível da comarca de São José de Rio Preto, extraída do processo 1031304-
33.2014.8.26.0576, movida por AGRIPETRO. Consta na Av.52 a existência de penhora Online 
movida pela 6º Vara Cível da comarca de São José de Rio Preto, extraída do processo 1031304-
33.2014, movida por AGRIPETRO.  Consta na Av.53 a existência de penhora Online movida 
pela 6º Vara Cível da comarca de São José de Rio Preto, extraída do processo 1031304-
33.2014, movida por AGRIPETRO.  Consta na Av.54 conforme mandado expedido pela 1º Vara 
Cível desta comarca, extraída do processo 1001290-07.2017.8.26.0400, qual a massa falida da 
transportadora 4S Ltda. Representada por Compasso Administração judicial, foi determinada 
ficar constando a INDISPONIBILIDADE do imóvel. Consta na Av.56 a existência de penhora 
Online movida pela 7º Vara Cível da comarca de São José de Rio Preto, estraída do processo 
1031249-82.2014.8.26.0576, movida por COOPERCITRUS. Débitos de IPTU em Aberto: não 
localizado. Débitos Inscritos em Dívida Ativa: não localizado. Débitos de Condomínio: não 
localizado. Valor da Avaliação: R$ 244.873,14 (e quarenta e quatro mil, oitocentos e setenta e 
três reais e quatorze centavos), atualizados até agosto de 2020, pela Tabela Prática do TJSP. 
Débitos da ação: R$ 66.946,23 (sessenta e seis mil, novecentos e quarenta e seis reais e vinte e 
três centavos) em outubro de 2014, valores que deverão ser atualizados para a data da 
arrematação e pelo qual responderá o produto da arrematação. Em havendo saldo 
remanescente, responderá pela diferença o executado nesta ação. Se os bens arrematados 
forem imóveis, os débitos tributários ficam sub-rogados no respectivo preço alcançado pela 
arrematação, nos termos do parágrafo único do artigo 130, do Código Tributário Nacional, porém 
compete ao interessado no bem pesquisar todos os débitos eventualmente existentes nos 
diversos Órgãos. OBS: 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, presenciais ou híbridas. Desta forma, 
havendo eventuais divergências de áreas e/ou características físicas, o arrematante não poderá 
pleitear complemento de metragens, abatimento do valor, indenização ou desfazimento da 
arrematação. De igual maneira, correrão por sua conta as despesas e os custos relativos à 
desmontagem, remoção, transporte e transferência dos bens móveis arrematados..
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