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5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARUERI/SP
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Autor: DU PONT DO BRASIL S/A
Réu: SOMAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS 
AGROPECUÁRIOS - EIRELI E OUTRO

Aos quatorze 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 1 – IMÓVEL: Uma parte de terras situada na fazenda Flores, distrito de São Joaquim, 
neste município, com a área de: duzentos e cinquenta hectares, oitenta e um ares e cinquenta 
centiares nº do imóvel na Receita Federal: 40596095.Memorial descritivo constante na R.7: Uma 
parte de terras situada no Distrito de São Joaquim, município e Comarca de Januária-MG, 
localizada na Fazenda Flores, que passa a denominar-se Fazenda 2 B II, com a área total de 
250.81,50 há(duzentos e cinquenta hectares, oitenta e um ares e cinquenta centiares), dentro 
das seguintes divisas: Tomou-se como inicial o piquete nº16 cravado próximo a estrada da 
Várzea Bonita e BR-479, deste segue em rumo 75ºSW na distância de 616,20 metros até o 
piquete nº25, daí em rumo de 9º39’NW na distância de 1.900,0 metros no limite de João 
Aguimar da Silva até o piquete nº26, daí em rumo de 58ºNE e distância de 1.540,00 metros, no 
fim do limite com João Aguimar da Silva até o piquete nº27, a margem direita da Vereda do Buriti 
Grosso, daí por ele abaixo até encontrar com a sua barra na Vereda da Lagoa, daí segue Lagoa 
acima até encontrar o piquete nº15 cravado próximo a estrada da Varzea Bonita, daí segue 
estrada em rumo de 9º39’SE e na distância de 837,0 metros até o piquete nº16, cravado 
próximo a BR-479,onde se deu início aos trabalhos. CCIR 2006/2007/2008/2009 Nº 
05862099090. Código do imóvel nº 950.033.605.212-8 e NIRF: 4.059.609-5. Matrícula nº 14.821 
no 1º CRI de Januária/ MG. Código do Imóvel Rural: 950.033.605.212-8. NIRF: 4.059.609-5. 
Matrícula Atualizada: Consta na R.8 que o imóvel objeto desta matrícula foi oferecido em 
garantia hipotecária de primeiro grau a Du Pont Do Brasil S/A. Consta na Av.11 a penhora 
exequenda. Débitos de ITR em Aberto: Em consulta ao site http://servicos.receita.fazenda.gov.br 
verificamos que não existem débitos de ITR em aberto em outubro de 2019. Débitos Inscritos em 
Dívida Ativa: não localizado. Valor da Avaliação: R$ 180.700,94 (cento e oitenta mil, setecentos 
reais e noventa e quatro centavos), atualizados até outubro de 2019, pela Tabela Prática do 
TJSP. Débitos da ação: R$ 18.020.780,71 (dezoito milhões, vinte mil, setecentos e oitenta reais 
e setenta e um 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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