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GUARIBA COPLANA 
Réu: FRANCISCO SÉRGIO PEZZOTI E OUTROS 

Aos trinta dias do mês de janeiro 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 8 – “parte ideal correspondente a 2/3 (dois terços) da Fazenda São José do 
Parnaíba, lugar denominado “Vargem Grande”, no Município de Monte Alegre de Minas, Estado 
de Minas Gerais, imóvel rural, constituído de um alqueire, ou seja, 4,84,00 ha (quatro hectares e 
oitenta e quatro ares) de terras de campo, dentro dos seguintes limites e confrontações: 
começam em um marco cravado em um canto de cerca na divisa dos vendedores Larlon 
Custódio Martins e sua mulher com o comprovador Luiz Alberto Borges de Rezende; daí, 
seguem confrontando com o comprador Luiz Alberto Borges de Rezende, no rumo magnético de 
37º35’ SE e distância de 111,30 metros; defletindo à direita, seguem confrontando, com os 
vendedores no rumo de 54º49’ SW e distância de 430,00 metros, onde alcança a cabeceira da 
Barra; daí, por esta abaixo, veio d’água, seguem confrontando com Sérgio José Ribeiro, até 
alcançar a divisa do comprador Luiz Alberto Borges de Rezende; daí, com este, seguem no 
rumo de 54º49’ NE e distância de 428,00 metros, onde alcança o marco inicial”. Matrícula nº 
2302 no 2º CRI de Monte Alegre de MInas/MG, Arresto: consta do R. 12 arresto sobre a fração 
ideal pertencente ao executado Luiz Carlos Pessoti em favor de Cia. da Terra Agronegócios 
Ltda, determinado pelo Juízo da Única Vara Cível de Monte Alegre de Minas/MG, processo nº 
042806005583-0. Contribuinte: 00. Débitos de IPTU em Aberto: não localizado. Débitos Inscritos 
em Dívida Ativa: não localizado. Débitos de Condomínio: não localizado. Valor da Avaliação: R$ 
47.746,77 (quarenta e sete mil, setecentos e quarenta e seis reais e setenta e sete centavos), 
atualizados até novembro de 2019, pela Tabela Prática do TJSP. Imóvel Desocupado: Não. 
Observação: Observação: imóvel pertencente aos executados na proporção de 1/3 (um terço) 
para cada um”. Débitos da ação: R$ 1.693.840,55 (um milhão, seiscentos e noventa e três mil, 
oitocentos e quarenta reais e cinquenta e cinco centavos) em junho de 2018, 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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