
AUTO NEGATIVO(SEGUNDA PRAÇA)

5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARUERI/SP

Processo nº: 1010081-88.2017.8.26.0068

Autor: DU PONT DO BRASIL S/A
Réu: SOMAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS 
AGROPECUÁRIOS – EIRELI 

Aos doze dias do mês de agosto 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: Bem – Parte ideal correspondente a 4,70,82 hectares pertencente ao executado sob uma 
GLEBA de terras, com área de 7,70,82 hectares, no lugar denominado “SÍTIO BARRA DO RIO 
MACHADO”, no município de Fama-MG, dentro das seguintes medidas e confrontações: Inicia-
se a descrição deste perímetro no vértice PT-V-1, de coordenadas N 7.632.143,19m e E 
415.933,25m; Cerca; deste, segue confrontando com Imobiliária Engel Madureira LTDA, com o 
seguinte azimute e distância: 122º44´28” e 243,34 m até o vértice PT-V-2, de coordenadas N 
7.632.011,58m e E 416.137,93m; Cerca; deste, segue confrontando com Darcy Rodrigues 
Pereira, com o seguinte azimute e distância: 217º10´48” e 274,09 m até o vértice PT-V-3 de 
coordenadas N 7.631.793,20 m e E 415.972,29m; Cerca; deste, segue confrontando com 
Nicomedes Quintino da Fonseca, com o seguinte azimute e distância: 295º07’51” e 237,12 m até 
o vértice PT-V-4, de coordenadas N 7.631.893,90m e E 415.757,62m; Situado no limite da faixa 
de domínio da represa; deste, segue confrontando com Centrais Elétricas de Furnas S.A, com 
os seguintes azimutes e distâncias: 20º12’56” e 36,84 m até o vértice PT-V-5, de coordenadas N 
7.631.928,47m e E 415.770,35m; 349º12’03” e 66,45 m até o vértice PT-V-6, de coordenadas N 
7.631.993,74m e E 415.757,90m; 50º21’20” e 158,87 m até o vértice PT-V-7, de coordenadas N 
7.632.095,10m e E 415.880,23m; 36º07’32” e 43,73 m até o vértice PT-V-8 de coordenadas N 
7.632.130,42m e E 415.906,01m; 64º52’59” e 30,08 m até o vértice PT-V-1, ponto inicial da 
descrição deste perímetro. Matrícula nº 13.849 no 1º CRI de Paraguaçu. CCIR: 
434.167.0001.996-5. Matrícula Atualizada: Consta na R.4 a penhora exequenda. Consta na Av.5 
que o imóvel objeto desta matrícula foi arrestado nos autos da ação de Execução de Título 
Extrajudicial processo nº 0050313-09.2017.8.26.0014 em trâmite perante a 9ª Vara Cível da 
Comarca de Londrina-PR.   Débitos de ITR em Aberto: não localizado. Débitos Inscritos em 
Dívida Ativa: não localizado. Valor da Avaliação: R$ 253.833,75 (duzentos e cinquenta e três mil, 
oitocentos e trinta e três reais e setenta e cinco centavos), atualizados até abril de 2020, 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..

É o que cumpria informar.

LUT - GESTÃO E INTERMEDIAÇÃO DE ATIVOS LTDA
Rua do Rocio, 291, Conj. 91, 9º andar, Vila Olímpia, São Paulo - SP

Telefone(s): (11) 3047-9800
www.lut.com.br


