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40ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DE SÃO PAULO - SP

Processo nº: 1072364-90.2013.8.26.0100

Autor: DOW AGROCIENCES INDUSTRIAL LTDA
Réu: GENI DE ALMEIDA MIRANDA E OUTRO

Aos vinte e cinco dias do mês de março de 2021, 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 TERRENO situado na Zona Urbana desta Cidade e Comarca de Marabá-PA, na 
ÁREA DE EXPANSÃO URBANA NOVA MARABÁ RODOVIA TRANSAMAZÔNICA, BR-230 KM 
06, LOTE 04, COM UMA ÁREA DE 1.740,770M² (um mil e setecentos e quarenta metros e 
setecentos e setenta centímetros quadrados), envolvendo um perímetro de 224,320 metros, 
dentro dos seguintes limites, confrontações e coordenadas geográficas: LIMITES E 
CONFRONTAÇÕES: Norte: com área do Correntão Alimentos e a Rodovia BR 230. Leste: com 
área da Sra. Vanusa Soares da Silva e o Sr. João Damacena Pereira de Miranda. Sul com área 
do Sr. João Damacena Pereira de Miranda. Oeste: com área do Sr. João Damacena Pereira de 
Miranda e o Correntão Alimentos. DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO: Inicia-se à descrição do 
perímetro no vértice M-01, de Coordenadas Planos Retangulares no Sistema de Projeção UTM, 
referenciados ao Datum Sad-69, E 712.468,243 e N 9.407.064,654, situado no limite das 
confrontações de Área do Correntão Alimentos, com a área da Faixa de Domínio da BR-230. 
Deste, prossegue-se até o final com as seguintes azimutes e distâncias: M-01/M-02 129º4416 e 
41,765m. M- 02/M-03 220º1046 e 20,001m. M-03/M-04 129º4405 e 9,00m. M-4/M-05 129º3016 
e 9,481m. M-05/M-06 220º1043 e 30,000m. M-06/M-07 18º1139 e 17,980m. M-07/M-08 
309º0843 e 57,660m. M-08/M-09 36º5340 e 8,420m. M-09/M-10 129º2700 e 4,621m. M-10/M-01 
40º 1050 E 25,400m, ponto inicial da descrição deste perímetro. OBS: Todos os azimutes, lados 
e coordenadas foram calculados no sistema de projeção UTM, referenciados ao Elipsóide Sad-
69, Mc 51º e Zona 22. Matrícula nº 32.938 no CRI de Marabá. Contribuinte: Não localizado. 
Matrícula Atualizada: Consta na R.02 1ª Unica Especial Hipoteca em favor de DOW 
AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA e DOW AGROSCIENCES SEMENTES 
BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA. Consta na R.03 a penhora exequenda. Débitos de IPTU em 
Aberto: não localizado. Débitos Inscritos em Dívida Ativa: não localizado. Valor da Avaliação: R$ 
2.322.440,00 (dois milhões, trezentos e vinte e dois mil, quatrocentos e quarenta reais), 
atualizados até janeiro de 2021, pela Tabela Prática do TJSP.Débitos da ação : R$ 
36.448.070,02 (trinta e seis milhões, quatrocentos e quarenta e oito mil, setenta reais e dois 
centavos) em setembro 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..
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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


