
AUTO NEGATIVO(PRIMEIRA PRAÇA)

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

Processo nº: 1037187-19.2018.8.26.0576

Autor: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 
Réu: ALINE CAPOLARINI RIBEIRO 

Aos cinco dias do mês de novembro 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: Lote 2 – Parte ideal 50% (cinquenta por cento) dos direitos que o Executado tem sobre 
Uma propriedade agrícola com a área de 18,15,00 Ha ou sete alqueires e meio de terra, pasto 
cercas de arame e outras benfeitorias com atuais servidões, encravada na Fazenda Palmeiras, 
distrito e município de Cedral, desta Comarca de São José do Rio Preto, na divisa de Ítalo 
Buossi, Fazenda Abelha, sucessores e Oswaldo de Carvalho, Adolfo Prete e outros sucessores, 
ou ainda com quem de direito, contendo duas casas de tijolos e coberta de telhas, cujo imóvel 
acha-se cadastrado no INCRA sob nº 610.038.000.957. Matrícula nº 2.638 no 1º CRI de São 
José do Rio Preto/SP. Cadastro INCRA: 610038000957. Matrícula Atualizada: Consta na Av.10 
que o imóvel desta matrícula recebeu a denominação de Sítio das Águas Claras. Consta na 
R.15 que o bem objeto desta matrícula foi dado em primeira e especial Hipoteca do imóvel em  
favor de Ipiranga Produtos de Petróleo S/A. Consta na Av. 16 que parte ideal de 50% do imóvel 
objeto desta matrícula foi penhorado nos autos de Execução Civil Processo nº 
50023928520184036106 em trâmite perante a 4º Vara Federal de São José do Rio Preto, 
Consta na Av.17 que foi distribuída ação de Execução de Título Extrajudicial processo nº 
1018468-52.2019.8.26.0576, em trâmite perante a 3º Vara Cível de São José do Rio Preto. 
Consta na Av.18 que o imóvel objeto da presente matrícula foi penhorado nos autos de 
Execução Trabalhista processo nº 0010391-34.2018.5.15.0133 em trâmite perante a  4º Vara do 
Trabalho desta comarca. Consta na Av. 19 que o imóvel objeto da presente matrícula foi 
penhorado nos autos de execução Cível, Processo nº 10179229420198260576 em trâmite 
perante a 1º Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto. Consta na Av.20  que o imóvel 
objeto da presente matrícula foi penhorado nos autos de execução Cível, Processo nº 1017945-
40.2019.8.26.0576em trâmite perante a  1ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto. 
Consta na Av. 21 que o imóvel objeto da presente matrícula foi penhorado nos autos de 
execução Cível Processo nº 10184685220198260576 em trâmite perante a 3ª Vara Cível da 
Comarca de São José do Rio Preto. Consta na Av. 22 a penhora exequenda. Valor da 
Avaliação: R$ 549.459,60 (quinhentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e nove 
reais e sessenta centavos), atualizados até setembro de 2020, pela Tabela Prática do TJSP. 
Localização do Bem: Fazenda Palmeiras, Distrito de Cedral, Comarca de São José do Rio 



Preto/SP. Débitos da ação: R$ 389.733,86 (trezentos e oitenta e nove mil, setecentos e trinta e 
três reais e oitenta e seis centavos) em março de 2019, 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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