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VARA ÚNICA DO FORO DISTRITAL DE IEPÊ DA COMARCA DE RANCHARIA -SP 
 
EDITAL DE HASTA PÚBLICA do bem abaixo descrito, conhecimento de eventuais interessados na lide e de intimação dos executados 
JOÃO EDUARDO FELLI (CPF/MF: 034.999.948-10) e MARIA LUCIA GOMES (CPF/MF: 970.923.558-34): 
  
A MM. Juiza de Direito Luciana Menezes Scorza de Paula Barbosa, da Vara Única do Foro Distrital de Iepê da Comcarca de Rancharia 
- 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 da Carta Precatória nº 0001662-70.2014.8.26.0240, ajuizada por DOW AGROSCIENCES SEMENTES 
& BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA (CNPJ/MF: 08.636.452/0001-76) contra JOÃO EDUARDO FELLI (CPF/MF: 034.999.948-10) e 
MARIA LUCIA GOMES (CPF/MF: 970.923.558-34) - Processo Principal nº 0001662-70.2014.8.26.0240 que foi designada a venda 
do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: 
 
A 1ª praça terá início em 13 de março de 2017, às 14h30min. Não havendo lance igual ou superior à avaliação nos 3 (três) dias 
subseqüentes ao início da 1ª praça, a 2ª praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 16 de março de 2017, às 14h30min e se 
encerrará em 12 de abril de 2017, às 14h30min. O valor mínimo para venda em 2ª Praça corresponderá a 60% (sessenta por cento) 
do valor da avaliação. 
  
A Praça será conduzida pela Gestora Judicial LUT - Intermediação de Ativos e Gestão Judicial Ltda e pelo Leiloeiro Oficial Cezar 
Augusto Badolato Silva, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP, sob o n° 602. 
 
Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal http://www.lut.com.br/. 
 
O arrematante deverá pagar à Gestora Judicial LUT, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o 
preço de arrematação do bem. Tal valor será devido à Gestora Judicial LUT pelo arrematante ainda que haja a desistência da 
arrematação, assim como será devido pelo exequente nos casos de adjudicação do bem e pelo executado nos casos de acordo e 
remição, conforme Condições de Venda e Pagamento do leilão. 
 
A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e dos respectivos patronos.                   
 

RELAÇÃO DOS BENS 
 
IMÓVEIS: 1) “Sítio Rancho do Senhor, localizado à Via de Acesso José Olímpio Filho Dedé Baldoíno, Km 01 + 300m, Iepê- SP, 
descrito como: Uma propriedade rural, localizada no Município de Iepê, situada na Fazenda Patos, com área de 26,23ha, ou seja, 
10,84 alqueires, mais ou menos, denominada Sítio Rancho do Senhor (av.14 da matrícula nº 3086), dentro das seguintes divisas e 
confrontações: “Começa num ponto dividindo com as terras de Geraldo Atência e de Aldevino Januário da Silva, e desce em linha 
reta numa distância de 639,20m até um marco à margem da estrada pavimentada que dá acesso à cidade de Iepê; daí deflete à 
direita e segue margeando a referida estrada numa distância de 306,30m até outro marco; daí deflete à esquerda passando por bueiro 
sob a referida estrada e segue confrontando ainda com Geraldo Atência numa distância de 385,30m até um marco cravado à margem 
de um córrego, e segue na distância de 10m até um marco cravado nesse local, e daí deflete à direita e segue até outro marco numa 
distância de 385,50m, passando novamente pelo mesmo bueiro e dividindo com terras de Gasparino Minosso e daí segue até outro 
marco, numa distância de 745,40m, confrontando com terras do mesmo Gasparino Minosso; daí deflete à direita  e segue numa 
distância de 468m confrontando com terras de José de Oliveira Ruela e Herval Pozzetti Dias até o ponto inicial de partida”. O referido 
imóvel  está cadastrado na Receita Federal sob nº 07204949 e no INCRA sob nº 000.027.085.626-8, com área total de 26,2000; área 
restringida 26,2000; área de posse 0,0000; módulo rural 40,3846; nº de módulos rurais 0,52; classificação: pequena propriedade 
produtiva; devidamente matriculado sob nº 3086 do CRI de Rancharia - SP.” Matricula Atualizada: R.30. Consta que o referido imóvel 
foi dado em hipoteca para DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA e DOW AGROSCIENCES SEMENTES & BIOTECNOLOGIA 
BRASIL LTDA, para garantia de dívida no valor de R$ 500.000,00. Av.31.Consta que foi movida Execução de Título Extrajudicial 
perante a 1ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo-SP, processo nº 1060501-40.2013.8.26.0100, contra os 
proprietários do imóvel tendo a causa o valor de R$ 969.459,78. Av. 32. Consta que foi movida Execução de Título Extrajudicial 
perante a 44ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo-SP, processo nº 1060416-54.2013.8.26.0100, contra os 
proprietários do imóvel tendo a causa o valor de R$ 161.441,46. Av. 33.  Consta que o referido imóvel foi penhorado em Execução de 
Título Extrajudicial perante a 1ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo-SP, processo nº 1060501-40.2013.8.26.0100, 
contra os proprietários do imóvel tendo a causa o valor de R$ 969.459,78.Valor da Avaliação: R$ 2.710.000,00 (dois milhões e 
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setecentos e dez mil reais), atualizado até novembro de 2015. Valor Atualizado: R$ 2.940.482,55 ( dois milhões novecentos e 
quarenta mil quatrocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos) atualizado pela Tabela Prática do TJSP até novembro 
de 2016. 
 
2) “Uma propriedade rural localizada no Município de Iepê, situada na Fazenda Patos, na cabeceira do Ribeirão Patos, área de 
8,70ha, mais ou menos, denominada Sítio do Senhor (Av. 13 da matricula nº 8314), confrontando no espigão ou cabeceira com Jonas 
Moreira; por um lado com Geraldo Atência, sucessor de Alfredo Monteiro; por outro lado com filhos de João Monteiro Filho; e 
finalmente, pelos fundos com Geraldo Atência, sucessor de Arlindo Inácio Filho e sua mulher, contendo de benfeitorias: Uma casa de 
tábuas e pasto cercado de arame farpado. O referido imóvel está cadastrado na Receita Federal sob nº 0720494 e no INCRA sob nº 
0000270855962, com área total de 8,700; área registrada 8,700; área de posse 0,0000; módulo rural 41,1764; número de módulos 
rurais 0,17; classificação – minifúndio; devidamente matriculado sob nº 8314 do CRI de Rancharia - SP ” Matricula Atualizada: R.29. 
Consta que o referido imóvel foi dado em hipoteca para DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA e DOW AGROSCIENCES 
SEMENTES & BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA, para garantia de dívida no valor de R$ 500.000,00. Av.30.Consta que foi movida 
Execução de Título Extrajudicial perante a 1ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo-SP, processo nº 1060501-
40.2013.8.26.0100, contra os proprietários do imóvel tendo a causa o valor de R$ 969.459,78. Av. 31. Consta que foi movida Execução 
de Título Extrajudicial perante a 44ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo-SP, processo nº 1060416-
54.2013.8.26.0100, contra os proprietários do imóvel tendo a causa o valor de R$ 161.441,46. Av. 32. Consta que o referido imóvel 
foi penhorado em Execução de Título Extrajudicial perante a 1ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo-SP, processo 
nº 1060501-40.2013.8.26.0100, contra os proprietários do imóvel tendo a causa o valor de R$ 969.459,78.Valor da Avaliação: R$ 
898.760,00 (oitocentos e noventa e oito mil setecentos e sessenta reais), atualizado até novembro de 2015. Valor Atualizado: R$ 
975.198,56 (novecentos e setenta e cinco mil centos e noventa e oito reais e ciqneunta e seis centavos) atualizado pela Tabela Prática 
do TJSP até novembro de 2016. 
 
3) “Rancho das Tôrres, localizado à Rodovia Brigadeiro Eduardo Gomes (SP 457), KM 09 + 300m, Iepê –SP, descrito como: Uma 
propriedade rural no Município de Iepê, Estado de São Paulo, situada no Bairro Água da Vala, denominada Rancho das Torres, com 
área de 3,96ha, ou seja, 1,63 alqueires paulista, dentro das seguintes divisas: “ Inicia-se no Marco C-A, cravado na divisa com as 
terras de João Eduardo Felli, sucessor de Antonio Lima Ruela, e com a estrada municipal Iepê – Água do Caracol, SE 00º04’, numa 
distância de 67,75m até o marco 06, daí segue confrontando com a referida estrada municipal, rumo SE 00º 04’, numa distância de 
26m até o marco 01, na sequência segue confrontando com a mesma estrada municipal rumo SE 00º04’, numa distância de 16m até 
o marco 02, daí deflete à direita, confrontando com as terras do Espólio de Geraldo Atência, rumo 17º30’SW (Rumo da Quadrícula) 
ou SW 30º35’ (Rumo Magnético), numa distância de 9,60m até o marco 03, daí deflete a direita; rumo NW 86º25’ confrontando com 
a gleba remanescente do Sr. Antonio de Lima Ruela, numa distância de 463,05m até o marco 04; daí deflete à direita confrontando 
com a Rodovia SP-457 (antiga SP-351), rumo NE 46º51’ (Rumo Magnético) ou rumo 32º55 NE (Rumo da Quadrícula), numa distância 
de 57,36m até o marco 05; daí segue confrontando com a Rodovia SP-457 (antiga SP-351), rumo 32º55’ NE (Rumo da Quadrícula) 
ou NE 46º51’ (Rumo Magnético), numa distância de 27,72m até o marco C-B; daí deflete à direita confrontando com as terras de João 
Eduardo Felli Sucessor de Antonio de Lima Ruela, Rumo SE 76º40’, numa distância de 390,50m até o marco C-A, ponto inicial. O 
polígono acima descrito abrange uma área de 3,960 hectares ou 1,63 alqueires paulista. INCRA 6190190109017. Área de Posse: 
31,7. Área Registrada: 26,9. Área Total: 43,5. Módulo Rural:23,7704, Nº de Módulos rurais: 1,83. Módulo Fiscal: 24,0. Nº de Módulos 
Fiscais: 1,81, FMP 2,0. Posse a justo título. Imóvel este devidamente matriculado sob nº 10.968 do CRI de Rancharia – SP” Matricula 
Atualizada: Av.1. Consta sobre o imóvel Servidão incidente sobre uma área de 2,23ha, para passagem de cabos de transmissão de 
energia elétrica implantação de torres de sustentação em favor da COMPANHIA ELÉTRICA DE SÃO PAULO –CESP. Av.3. Consta 
que a Servidão objeto da Av.01. teve sua concessão transferida para COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 
PAULISTA. R.5.  Consta que o referido imóvel foi dado em hipoteca para DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA, para garantia 
de dívida no valor de R$ 90.000,00. R.7. Consta que o referido imóvel foi dado em hipoteca para DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL 
LTDA e DOW AGROSCIENCES SEMENTES & BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA, para garantia de dívida no valor de R$ 
1.042.327,00. Av.8. Consta que foi movida Execução de Título Extrajudicial perante a 1ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de 
São Paulo-SP, processo nº 1060501-40.2013.8.26.0100, contra os proprietários do imóvel tendo a causa o valor de R$ 969.459,78. 
Av. 9. Consta que foi movida Execução de Título Extrajudicial perante a 44ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo-
SP, processo nº 1060416-54.2013.8.26.0100, contra os proprietários do imóvel tendo a causa o valor de R$ 161.441,46. Av. 10.  
Consta que o referido imóvel foi penhorado em Execução de Título Extrajudicial perante a 1ª Vara Cível do Foro Central da Comarca 
de São Paulo-SP, processo nº 1060501-40.2013.8.26.0100, contra os proprietários do imóvel tendo a causa o valor de R$ 969.459,78. 
Valor da Avaliação: R$ 921.600,00 (novecentos e vinte um milhões e seiscentos reais), atualizado até novembro de 2015. Valor 
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Atualizado: R$ 999.981,08 (novecentos e noventa e nove mil novecentos e oitenta e um reais e oito centavos) atualizado pela Tabela 
Prática do TJSP até novembro de 2016. 
 
4) “Chácara Primavera, localizada à Rodovia Brigadeiro Eduardo Gomes, (SP 457), altura do KM 01+150m, Iepê –SP, descrito como: 
Uma propriedade rural no Município de Iepê, Estado de São Paulo, situada na Fazenda Jaguaretê, correspondente ao quinhão 05 da 
divisão da fazenda Agua Azul – Gleba “B”, denominado “Chácara Primavera”, com a área de 2,42ha, ou 01 alqueire paulista dentro 
das seguintes divisas: “Inicia-se no ponto “O”, situado no encontro da curva de desapropriação no sentido da ordem numérica 
crescente das estacas numa distância de 88,98m, confrontando  coma propriedade de Centrais Elétrica de São Paulo S.A. – CESP, 
até o ponto “l”; deflete à esquerda e segue, com o rumo NE80º31’SW, à distância de 277,90m, até o ponto “K”; deflete à direita  e 
segue com o rumo SE 51º38’NW, á distância de 109,37m; até o ponto “J”, confrontando-se do ponto “L” ao “J” com o quinhão -4 de 
Marco Antonio Ciuffa e Luiza de Fátima Caliman Ciuffa; deste deflete à esquerda, segue o rumo 37º14’ NE, confrontando com a 
Rodovia SP – 457, respeitando a faixa de domínio público de 25m de largura paralela ao eixo da referida rodovia, numa distância de 
54,63m até o ponto “M”; deflete à esquerda segue com Rumo NW 51º18’ SE, a distância de 130,80m, até o ponto “N”; deflete à 
esquerda e segue com rumo SW 84º59’ NE, à distância de 255,92m, até o ponto “O”, que é o ponto inicial confrontando-se do ponto 
“M” ao “O” com o quinhão -6 de Itamar David Bukvar e Célia Aldins Bukvar, fechando o perímetro, contendo de benfeitorias: cercas 
de arame farpado. INCRA 6260740011980. Área de Posse: 0,0. Área Registrada: 685,00. Área Total: 685,00. Módulo Rural:  33,9. 
Número de Módulos Rurais:20,23. Módulo Fiscal: 24,0. Número de Módulos Fiscais: 28,54. Imóvel devidamente matriculado sob nº 
10.724 do CRI de Rancharia – SP”. Matricula Atualizada: R.3. Consta que o referido imóvel foi dado em hipoteca para DOW 
AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA, para garantia de dívida no valor de R$ 90.000,00. R.5. Consta que o referido imóvel foi dado 
em hipoteca para DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA e DOW AGROSCIENCES SEMENTES & BIOTECNOLOGIA BRASIL 
LTDA, para garantia de dívida no valor de R$ 1.042.327,00. Av.6. Consta que foi movida Execução de Título Extrajudicial perante a 
1ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo-SP, processo nº 1060501-40.2013.8.26.0100, contra os proprietários do 
imóvel tendo a causa o valor de R$ 969.459,78. Av. 7. Consta que foi movida Execução de Título Extrajudicial perante a 44ª Vara 
Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo-SP, processo nº 1060416-54.2013.8.26.0100, contra os proprietários do imóvel tendo 
a causa o valor de R$ 161.441,46. Av. 8.  Consta que o referido imóvel foi penhorado em Execução de Título Extrajudicial perante a 
1ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo-SP, processo nº 1060501-40.2013.8.26.0100, contra os proprietários do 
imóvel tendo a causa o valor de R$ 969.459,78. Valor da Avaliação: R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), atualizado até novembro 
de 2015. Valor Atualizado: R$ 325.514,67 (trezentos e vinte e cinco mil quinhentos e quatorze reias e sessenta e sete centavos) 
atualizado pela Tabela Prática do TJSP até novembro de 2016. 
 
Ônus do Arrematante: 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 exceto os débitos de condomínio (que 
possuem natureza propter rem), os quais ficam sub-rogados no preço da arrematação. Débitos da ação: R$ 969.459,78 (novecentos 
e sessenta e nove mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e setenta e oito centavos), 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. OBS: Compete ao interessado no bem eventual pesquisa de débito junto aos diversos Órgãos. 
 
 

Eu,                                                                                                   escrivã (o) subscrevi. 
 
 

_________________________________ 
Luciana Menezes Scorza de Paula Barbosa 

Juíza de Direito 

 


