
AUTO NEGATIVO(PRIMEIRA PRAÇA)

27ª VARA CÍVEL DO FORO CÍVEL CENTRAL DA COMARCA DE SÃO 
PAULO/SP

Processo nº: 1014183-28.2015.8.26.0100

Autor: DOW AGROSCIENCES SEMENTES BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA
Réu: FABIANO PARIZOTTO 

Aos treze dias do mês de abril 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 2 – IMÓVEL: "Fazenda Sossego III, com área de 299,9982 ha (duzentos e noventa e 
nove hectares, noventa e nove ares e oitenta e dois centiares), situado no Município de Itaúba, 
Comarca de Colider, Estado de Mato Grosso, dentro dos seguintes limites e confrontações: 
"NORTE: Geraldo de Matos Lima; LESTE: Nelson Luis Silva Bieira; SUL: Luis Eduardo da Silva 
Vieira; OESTE: Nantes e Silva Ltda – Área B. DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO: Partindo do 
marco M-06; deste, confrontando neste trecho com Geraldo de Matos Lima, seguindo a distância 
de 550,80 metros e azimute verdadeiro de 122°4500", chega-se no marco M-01; deste, 
confrontando neste trecho com Nelson Luis Silva Vieira, seguindo com a distância de 5.337,32 
metros e azimute verdadeiro de 212°4500", chega-se ao marco M-04; deste, confronta neste 
trecho com Luis Eduardo da Silva Vieira, seguindo com uma distância de 550,80 metros e com o 
azimute verdadeiro de 302°4500", chega-se ao marco M-05; deste, confrontando neste trecho 
com Nantes e Silva Ltda – Área B, seguindo com uma distância de 5.337,32 metros e com o 
azimute verdadeiro de 32°4500, chega-se no marco M-06; Marco inicial da descrição deste 
perímetro.", INCRA 950.106.298.913-2; CCIR n° 00552576093 expedido em 11/01/2010 – área 
total: 299,90 há, módulo fiscal: 100,00 há – número módulos: 2.9990 – Fração Mínima de 
Parcelamento; 4,00 há. Nome detentor: NANTES E SILVA LTDA.  Matrícula nº 3960 no 1º CRI 
de Cláudia. Matrícula Atualizada: Consta na Av-1 ônus sobre o imóvel: RESERVA LEGAL, não 
podendo ser feito qualquer tipo de exploração a não ser mediante autorização expressa do 
IBAMA. Consta na Av-2 o seguinte ônus sobre o imóvel: MANEJO FLORESTAL. Consta na Av-3 
que o imóvel desta matrícula foi dado em HIPOTECA DE PRIMEIRO GRAU, às credoras DOW 
AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA e DOW AGROSCIENCES SEMEMENTES & 
BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA.  Consta na Av-4 que houve ALTERAÇÃO DE MUNICÍPIO, 
para fazer constar que o imóvel objeto desta matrícula está situado no município de Cláudia. 
Consta na R-5 que o imóvel foi dado em HIPOTECA CEDULAR DE SEGUNDO GRAU tendo 
como credor o BANCO DO BRASIL S.A. Consta na R-6 que o imóvel foi dado em HIPOTECA 
CEDULAR DE TERCEIRO GRAU tendo como credor o BANCO DO BRASIL S.A. Consta na R-7 
que o imóvel foi dado em HIPOTECA CEDULAR DE QUINTO GRAU tendo como credor o 



BANCO DO BRASIL S.A. ÔNUS. Consta na Av-8 PENHORA: Nos Termos do ofício n° 20/2018 
de 20/07/2018. Extraído do processo n°1000796-75-2017.8.11.0040, de execução da 2ª Vara 
Cível de Sorriso/MT, em que é exequente o BANCO DO BRASIL. S.A. Consta na Av-9  
PENHORA dos autos de execução de título extrajudicial n° 1000624-36.2017.8.11.0040, em que 
exequente o BANCO DO BRASIL. Depositário(a): EDNEI PAES NANTES e MARCELO 
LINCOLN ALVES SILVA. NIRF: 8.036.029-7. Débitos Tributários: Inexistentes, conforme 
certidão extraída da Receita Federal.   Valor da Avaliação: R$ 1.371.700,88 (um milhão, 
trezentos e setenta e um mil, setecentos reais e oitenta e oito centavos) atualizados até fevereiro 
de 2020, pela Tabela Prática do TJSP. Imóvel Desocupado: Não. Débitos da ação: R$ 
5.053.784,77 (cinco milhões, cinquenta e três mil, setecentos e oitenta e quatro reais e setenta e 
sete centavos) em outubro 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. 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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