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Aos onze dias do mês de novembro de 2019, foi levado a leilão através do portal da empresa Lut 
Leilões (www.lut.com.br), o bem abaixo descrito, restando SEM LANCES.

Bem: 2) “01 imóvel rural, com a área de 861,1060 ha de terras, situada no lugar denominado 
Santa Rosa, no Município e Comarca de Sonora/MS, com a denominação de “FAZENDA 
SANTO ANTÔNIO”, dentro das seguintes divisas e confrontações: O MP 1 está cravado na 
divisa comum com terras do lote Água Funda, de Antônio Ângelo Felipe, e com terras do lote 
Santa Rosa de Rosa Bachi de Souza; daí segue em reta resultante confrontando com terras do 
lote Santa Rosa, de Rosa Bachi de Souza, por azimute verdadeiro de 65º14’49” e distância de 
4.475,62 metros até o marco MP 2, cravado na divisa comum com terras do lote Santa Rosa, de 
Rosa Bachi de Souza, e com terras do lote Piracicaba, de Adolfo Osamu Ogushi e outros; daí, 
segue em reta, resultante confrontando com terras do lote Piracicaba, de Adolfo Osamu Ogushi 
e outros, por azimute verdadeiro de 170º28’24” e distância de 1.215,98 metros até o MP 3, 
cravado na divisa comum com terras do lote Piracicaba, de Adolfo Osamu Ogushi e outros e 
com terras do lote Santa Rosa, ocupadas por Cícero Martins; daí, segue em reta resultante 
confrontando com terras do lote Santa Rosa, ocupadas por Cícero Martins, por azimute 
verdadeiro de 84º17’36” e distância de 669,45 metros até o MP 4, cravado nesta mesma divisa; 
daí, segue em reta resultante com esta confrontação por azimute verdadeiro de 159º45’09” e 
distância de 2.271,44 metros até o marco MP 5, também cravado na divisa com terras do lote 
Santa Rosa, ocupadas por Cícero Martins; daí, segue em reta resultante com esta confrontação 
por azimute verdadeiros e distâncias de 111º07’26” e 1.011,34 metros até a estação 11, 
111º14’59” e 544,35 metros até a estação 12, 111º18’51” e 682,40 metros até a estação 13, 
12º39’14” e 36,15 metros até a estação 14 = MP 6, cravado à 7,00 metros da encosta da serra 
preta, na divisa com terras do lote Santa Rosa, ocupadas por Cícero Martins; daí, segue pelo 
Alto da Serra Preta, tendo como limite a sua encosta por vários azimutes verdadeiros e 
distâncias até o marca MP 7, cravado à 17,00 metros da encosta da Serra Preta, na divisa com 
terras do lote Água Funda, de Antônio Ângelo Felipe; daí, segue em reta resultante confrontando 
com terras do lote Água Funda, por azimute verdadeiro de 348º47’52” e distância de 2.923,05 
metros até o MP 1, fechando assim o perímetro”. Matriculado junto ao Oficial de Registro de 
Imóveis de Sonora/MS sob o nº 1383. Avaliação: R$ 3.180.433,00 (três milhões cento e oitenta 
mil quatrocentos e trinta e três reais), atualizados até agosto de 2019.Valor total das avaliações: 



R$ 8.029.009,50 (oito milhões vinte e nove mil nove reais e cinquenta centavos), atualizados até 
agosto de 2019. Débitos da Ação: R$ 31.086,92 (trinta e um mil oitenta e seis reais e noventa e 
dois 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. Débitos Tributários: 
Eventuais débitos tributários ficam sub-rogados no respectivo preço alcançado pela 
arrematação, nos termos do parágrafo único do artigo 130, do Código Tributário Nacional. 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. Correrão por conta exclusiva do arrematante as despesas gerais 
relativas à desmontagem, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados. 
Compete ao interessado no bem, eventual pesquisa de débito junto aos diversos Órgãos. Nos 
termos do artigo 886, VI não existe processo ou recurso pendente sobre o bem leiloado..
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