
AUTO NEGATIVO(PRIMEIRA PRAÇA)

1ª VARA DA COMARCA DE JARDINÓPOLIS/SP

Processo nº: 1506577-34.2016.8.26.0300

Autor: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Réu: IATE CLUBE

Aos vinte e quatro dias do mês de dezembro de 2021, foi levado a leilão através do portal da 
empresa Lut Leilões (www.lut.com.br), o bem abaixo descrito, restando SEM LANCES.

Bem: Localização do Bem: Rodovia Cândido Portinari km 321, Jardinópolis/SP. Clique aqui para 
ver a localização no Google Maps Valor da Avaliação: R$ 16.106.192,00 (Dezesseis milhões, 
cento e seis mil e cento e noventa e dois reais), atualizados até outubro de 2021, pela Tabela 
Prática do TJSP. Área Total: 16.925m² Bem – Uma Gleba de terra, desmembrada do antigo Sitio 
São Luiz, no Distrito de Jurucê, neste município e Comarca de Jardinópolis, SP, na Rodovia 
Cândido Portinari, km321+400m, com a área total de 16.925m², com as seguintes medidas e 
confrontações: 27m de frente para a Rodovia Cândido Portinari, defletindo à esquerda, seguindo 
com 158,5m confrontando com o Espólio de Eugênio Silva, defletindo a direita com 206m e indo 
até o Rio Pardo e confrontando ainda com o Espólio de Eugênio Silva, defletindo à esquerda 
com 73m, aproximadamente, confrontando com o Rio Pardo, defletindo à esquerda com 110m, 
confrontando com Iate Clube, defletindo à esquerda com 35m, confrontando com Iate Clube, 
defletindo à direita com 84m, confrontando ainda com o mesmo Iate Clube, defletindo à 
esquerda com 196,5m, confrontando com a via de acesso asfaltada, do Iate Clube, até encontrar 
o ponto inicial da Rodovia Cândido Portinari, medidas essas meramente enunciativas, uma vez 
que foi feita “ad-corpus”, conforme planta arquivada neste cartório. Matrícula nº 2.948 no 1º CRI 
de Jardinópolis. Depositário(a): Iate Clube (CNPJ/MF 45.229.820/0001-98). Matrícula Atualizada: 
Consta na Av.2 a penhora feita pelo processo de Execução Trabalhista 0001343-
65.2012.5.15.0067 da 4ª Vara do Trabalho de Ribeirão Preto  Consta na Av. 3 a penhora feita 
pelo processo de Execução Trabalhista 0000547-18.2013.5.15.0042 da 2ª Vara do Trabalho de 
Ribeirão Preto  Consta na Av. 4 a penhora feita pelo processo de Execução Trabalhista 0010262-
07.2016.5.15.0066 da 3ª Vara do Trabalho de Ribeirão Preto  Consta na Av. 5 a penhora pelo 
processo de Execução Fiscal 0007641-85.2016.4.03.6102 da 1ª Vara Federal de Ribeirão Preto  
Consta na Av. 6 a penhora pelo processo de Execução Fiscal 1000608-95.2016.8.26.0300 da 
1ªVara de Jardinópolis  Consta na Av.7 a indisponibilidade de bens pelo processo 0011256-
66.2015.5.15.0067 da 4ª Vara do Trabalho de Ribeirão Preto  Consta na Av. 8 a penhora 
exequenda  Consta na Av. 9 a penhora pelo processo de Execução Civil 0001909-
94.2016.8.26.0300 da 2ª Vara de Jardinópolis. Débitos de IPTU em Aberto: não localizado. 
Débitos Inscritos em Dívida Ativa: não localizado. Débitos de Condomínio: não localizado. Imóvel 



Desocupado: Sim. Débitos da ação: R$ 159.372,86 (cento e cinquenta e nove mil, trezentos e 
setenta e dois reais e oitenta e seis centavos) em março de 2020, 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..

É o que cumpria informar.
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