
ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIARIO 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE — MT 
JUÍZO DA ia VARA CÍVEL 

EDITAL DE 1° E 2° LEILÃO E INTIMAÇÃO 
Leilão Eletrônico 

AUTOS N° 0003879-43.2013.811.0045 CÓDIGO: 89994 
AÇÃO: Execução de Titulo Extrajudicial 

EXEQUENTE: BANCO SANTANDER MERIDIONAL (CNPJ 90.400.888/0001-42) 

EXECUTADOS: JOSÉ LUIZ PICOLO (CPF 174.407.501-87) E COLA 
DAUZACKER DA SILVA (CPF 778.985.248-53). 

ADVOGADO DOS EXECUTADOS: TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR — OAB/MT 
n° 13.412-A 

CREDOR HIPOTECÁRIO: BANCO SANTANER (BRASIL) S/A 

TERCEIROS INTERESSADOS: BAYER S/A, LUXEMBOURG BRASIL 
COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA E BUNGE ALIMENTOS S/A. 

DATA DE DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 07/08/2013 

VALOR DO DÉBITO: R$ 892.648,42 (oitocentos e noventa e dois mil seiscentos e 
quarenta e oito reais e quarenta e dois centavos) em 07 de agosto de 2013. 

VALOR ÁTUALIZADO DO DÉBITO: 2.529.126,88 (dois milhões quinhentos e 
vinte e nove mil, cento e vinte e seis reais e oitenta e oito centavos) em 19 de 
fevereiro de 2021. 

PRIMEIRA PRAÇA: 17/11/2021 às 14:30 horas  por preço não inferior ao da 
avaliação. 

SEGUNDA PRAÇA: 24/11/2021 às 14:30 horas,  pela melhor oferta, exceto pelb 
preço vil, considerando como tal valor inferior a 70% (setenta por cento) do valor 
da avaliação. 

LOCAL DA REALIZAÇÃO DAS PRAÇAS: Pela rede mundial de computadores 
através do site www.falelloes.com.br  a partir do primeiro dia útil subsequente à 
publicação deste edital, encerrando-se na mesma data e horário do leilão 
presencial. 



DESCRIÇÃO DOS BENS: 

1 - IMÓVEL: Imóvel residencial em alvenaria, com 240,98m2 (duzentos e quarenta 
metros quadrados e nove mil e oitocentos centímetros quadrados) de *área 
construída no Lote urbano n°. 18--da quadra n° 78, situado no Loteamento 
CIDADE VELHA, neste Município e Comarca de Lucas do Rio Verde, Estado de 
Mato Grosso, com área de 800,00 m2 (oitocentos metros quadrados) e as - 
seguintes medidas e confrontações: FRENTE: para a Rua Ronda Alta, medindo 
20,00 metros; FUNDOS: para o lote n°. 01, medindo 20,00 metros; • LADO 
DIREITO: para a quadra 76-A, medindo 40,00 metros; LADO ESQUERDO: para o 
lote n° 18-A, medindo 40,00 metros. Matriculado sob o n° 4.166 do Cartório de 
Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde/MT. 

VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) em 
16/12/2019. 

VALOR ATUALIZADO DA AVALIAÇÃO: R$ 1.696.042,71 (um milhão seiscentos 
e noventa e seis mil, quarenta e dois reais e setenta e um centavos) em 
21/09/2021, de acordo com o site do TJDFT. 

ÓNUS: Consta em R.7 Hipoteca em favor de Banco Santander (Brasil) S/A; 
Consta em Av.10 Penhora em favor de Bàyer •S/A, processo n° 6354-
98.2015.811.0045 da r Vara Cível da comarca de Lucas do Rio Verde/MT; consta 
em Av.11 Penhora em favor de Luxembourg Brasil Comércio de Produtos 
Químicos Ltda, processo n° 1077350-53.2014.8.26.0100 da comarca de São 
Paulo/SP. 

2 - DENOMINAÇÃO/LOCALIZAÇÃO; LOTE 06 - QUADRA 51 - RUA GIRUÁ - 
CIDADE NOVA - LUCAS DO RIO VERDE-MT. IMÓVEL: Lote urbano n°. 06 da 
quadra n° 51, situado no Loteamento CIDADE NOVA, neste Município e Comarca 
de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, com área de 800,00 m2  
(oitocentos metros quadrados) e as seguintes medidas e confrontações: FRENTE: 
para a Rua Girsa, medindo 20,00 metros; FUNDOS: para o lote n°. 15, medindo 
20,00 metros; LADO DIREITO: para o lote n° 07, medindo 40,00 metros; LADO 
ESQUERDO: para o lote n° 05, medindo 40,00 metros. Matriculado sob o n°4.167 
do Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde/MT. 

VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 470.000,00 (quatrocentos e setenta mil reais) em 
16/12/2019. 

VALOR ATUALIZADO DA AVALIAÇÃO: R$ 531.426,71 (quinhentos e trinta e um 
mil quatrocentos e vinte e seis reais e setenta e um centavos) em 21/09/2021, de 
acordo com o site do TJDFT. 

ÔNUS: Consta em R.7 Hipoteca em favor de Banco Santander (brasil) S/A; Consta 
em Av.10 Arresto em favor de Luxembourg Brasil Comércio de Produtos Químicos 
Ltda, processo n° 5290-87.2014.811.0045 da r Vara Cível da comarca de Lucas 
do Rio Verde/MT; Consta em Av.11 Penhora em favor de Bayer S/A, processo n° 
6354-98.2015.811.0045 — código 114344 da r Vara Cível da comarca de Lucas 
do Rio Verde/MT; Consta em Av.12 Penhora em favor de Luxembourg Brasil 
Comércio de Produtos Químicos Ltda, processo n° 1077350-53.2014.8.26.0100 da 
22 Vara Cívél da comarca de São Paulo/SP; Consta em Av.13 Ação de Execução 



de Título Extrajudicial em favor de Bunge Alimentos S/A, processo n° 1373-
26.2015.811.0045 da 3a Vara da comarca de Lucas do Rio Verde/MT. 

3 - DENOMINAÇÃO/LOCALIZAÇÃO: LOTE 01- QUADRA 78- RUA SANTA ROSA 
- CIDADE VELHA - LUCAS DO RIO VERDE-MT.- IMÓVEL: Lote urbano n°. 01 
(remanescente), da quadra 78, situado no Loteamento Cidade Velha, neste 
Município e Comarca de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, com área 
de 800,00 m2 (oitocentos metros quadrados) • com os seguintes limites e 
confrontações: Norte: Lote 18; Leste: Rua Projetada; Sul: Rua Santa Rosa; Oeste: 
Lote 01-A. Elementos do Perimetro: Fundos: Lote 18 medindo 20,00 metros, 
90°00'00"; Lado Esquerdo: Rua Projetada medindo-  40,00 metros, 90°0000; 
Frente: Rua Santa Rosa medindo 20,00 metros, 90°00'00"; Lado Direito: Lote 01-A 
medindo -40,00 metros, 90°00'00". Matriculado sob n° 4.181 do Cartório de 
Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde/MT. 

VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) em 16/12/2019. 

VALOR ATUALIZADO DA AVALIAÇÃO: R$ 339.208,54 (trezentos e trinta e nove 
mil duzentos e oito reais e cinquenta e quatro centavos) em 21/09/2021, de acordo 
com o site do TJDFT. 

ÔNUS: Consta em R.5 Hipoteca em favor de Banco Santander (Brasil) S/A; 
Consta em Av.8 Arresto em favor de Luxembourg Brasil Comércio de Produtos 
Químicos Ltda, processo n° 5290-87.2014.811.0045 da 3a Vara Cível da comarca 
de Lucas do Rio Verde/MT; Consta em Av.9 Penhora em favor de Baster S/A, 
processo n°6354-98.2015.811.0045 — código 114344 da 3a Vara Cível da comarca 
de Lucas do Rio Verde/MT; Consta em Av.10 Penhora em favor de Luxembourg 
Brasil Comércio de Produtos Químicos Ltda, processo n° 1077350-
53.2014.8.26.0100 da 22  Vara Cível da comarca de São Paulo/SP; Consta em 
Av.11 Ação de Execução de Título Extrajudicial em favor de Bunge Alimentos S/A, 
processo n° 1373-26.2015.811.0045 da r Vara da comarca de Lucas do Rio 
Verde/MT. 

4 - DENOMINAÇÃO/LOCALIZAÇÃO: LOTE 07 - QUADRA 10 - RUA DAS 
ARARAS- PARQUE DAS EMAS - LUCAS DO RIO VERDE-MT. IMÓVEL: Lote 
urbano sob n° 07 da Quadra 10, situado no loteamento denominado Parque das 
Emas, neste Município e Comarca de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato 
Grosso, com área de 700,00m (SETECENTOS METROS QUADRADOS) e os 
seguintes limites e confrontações: Norte: Rua,das Araras; Leite: Lote 08; Sul: Lote 
15; Oeste: Lote 06. Elementos do Perímetro: Fundos: distância de 20,00 metros, 
90°00', confronta com Lote 15; Lado Esquerdo: distância de 35,00 metros, 90°00, 
confronta com Lote 06; Frente: distância de 20,00 metros, 90°00', confronta com 
Rua das Araras; Lado Direito: distância de 35,00 metros, 90°00, confronta com 
Lote 08. Obs: Lote distante 120,00m da esquina da Rua dos Flamingos com a Rua 
das Araras. Matriculado sob n°5.173 do Cartório de Registro de Imóveis de Lucas 
do Rio Verde/MT. 

VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais) em 
16/12/2019. 



VALOR ATUALIXADO DA AVALIAÇÃO: R$ 293.980,73 (duzentos e noventa e 
três mil novecentos e oitenta reais e setenta e três centavos) em 21/09/2021, de 
acordo com o site do TJDFT. 

ÔNUS:  Consta em R.4 Hipoteca em favor de Banco Santander (Brasil) S/A; 
Consta em Av.7 Arresto em favor de Luxembourg Brasil Comércio de Produtos 
Químicos Ltda, processo n° 5290-87.2014.811.0045 da 32  Vara Cível da comarca 
de Lucas do Rio Verde/MT; Consta em Av.8 Penhora em favor de Bayer S/A, 
processo n° 6354-98.2015.811.0045 — código 114344 da 33  Vara Cível da comarca 
de Lucas do Rio Verde/MT; Consta em, Av.9 Penhora em favor de Luxembourg 
Brasil Comércio de Produtos Químicos Ltda, processo n° 1077350-
53.2014.8.26.0100 da 222  Vara Cível da comarca de São Paulo/SP; Consta em 
Av.10 Ação de Execução de Título Extrajudicial em favor de Bunge Alimentos S/A, 
processo n° 1373-26.2015.811.0045 da 33  Vara da comarca de Lucàs do Rio 
Verde/MT. 

De acordo com o Laudo de Avaliação o imóvel da matricula n° 5.173 encontra-se 
vazio sem construção, com muros do lado diieito e esquerdo, frente e fundo 
abertos. Localizado próximo a Faculdade La Salle e Atacadão de alimentos, a 
poucas quadras de BR 163, o que valoriza os imóveis naquela região. O imóvel da 
matricula n° 4.167 possui aos fundos uma casa com seis cômodos, sendo três 
quartos, banheiro, sala de jantar, sala de TV, cozinha, em laje, com 114 metros 
quadrados de construção, com aparente desgaste natural. Toda murada, 
localizado-a duas quadras da Avenida Mato Grosso e a poucos metros do Centro 
de Saúde e Hospital. Ainda próximo a várias escolas e comércios em geral. 
Fatores que valorizam o imóvel naquela região. O imóvel da matricula 4.166 
contém 04 quartos, sendo 02 suítes, com outros dois banheiros internos, sala de 
estar, sala de TV, cozinha interna, lavanderia, área de lazer ampla, com cozinha 
externa e banheiro social, piscina, de laje, com garagem coberta para dois carros, 
cerca elétrica e portão eletrônico, localizado próximo' ao colégio La Salle e poucas 
da Avenida Paraná e do comércio em geral. O imóvel da matricula n° 4.181 está 
direcionada à Rua Santa Rosa, estando localizado ao lado direito da residência n° 
473-8, no bairro Menino Deus. Trata-se de bairro bem valorizado na cidade, 
estando relativamente próximo aos comércios do centro, embora se localize no 
final da rua, lado esquerdo, à beira do campo de treinamento do time de futebol da 
Luverdense. A rua em que está localizado, bem como aquelas que lhe dão acesso 
são providas de asfaltamento, calçadas e meios fios. Trata-se de bem imóvel 
urbano com inserção de poucas benfeitorias, restringindo-se apenas aos muros 
das divisas laterais e no fundo, que no geral seguem a altura padrão, com exceção 
dos locais em que a divisa está Sendo utilizada pela residência lateral. Na frente 
existe -apenas uma mureta baixa nos cantos. A conservação do bem é regular. 

Observação: O presente Edital será publicado na rede Mundial de computadores, 
no sito www.faleiloes.com.br. (art 887§ 2°). 
As matrículas dos imóveis n° 4.166, 4.167, 4.181 e 5.173 do Cartório de Registro 
de Imóveis de Lucas do Rio Verde/MT, encontra-se na integra no site do leiloeiro 
www.fa leiloes. com. b r. 

VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 2.530.000,00 (dois milhões quinhentos e 
trinta mil reais) em 16/12/2019. 



VALOR TOTAL ATUALIZADO DA AVALIAÇÃO: R$ 2.860.658,70 (dois milhões 
oitocentos e sessenta mil seiscentos e cinquenta e oito reais e setenta centavos) 
em 21/09/2021, de acordo com o site do TJDFT. 
*Avaliação poderá ser atualizada até a data do leilão. 

RECURSOS OU CAUSAS PENDENTES: Não consta informação nos autos 
quanto a recursos pendentes de julgamentos. 

LEILOEIRO: Fiares Aguiar da Silva, Leiloeiro Público Oficial, Jucemat n° 019/2010 
e Leiloeiro Rural, Famato n°064/2013. Informações (65) 3025-7500. 

COMISSÃO DO LEILOEIRO: Arrematação/Arrematação pelos créditos 
(exequente): 5% sobre o valor da arrematação; Adjudicação (somente pela 
avaliação e sem disputa): 2,5% sobre o valor da avaliação suportada pelo 
exequente; Pagamento/Remissão: 2,5% sobre o valor da avaliação suportada pelo 
executado. 

PAGAMENTO À VISTA: O arrematante pagará a guia de deposito judicial relativa 
à arrematação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após encerrado o leilão 
diretamente na Agência Bancária autorizada. 

PARCELAMENTO: Em caso de parcelamento do valor da arrematação, conforme 
previsto no artigo 895 § 1° do.CPC/2015, exige-se o pagamento da 1a (primeira) 
parcela à vista, ,de pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) do valor do lance, 
devidamente acrescida da comissão do(a) leiloeiro(a), garantido por hipoteca do 
próprio bem, corrigidas pelo'INPC e juros de 1% ao mês, limitado a 30 (trinta) 
parcelas mensais e sucessivas, vencíveis a cada 30 (trinta) dias contados da 
arrematação, devendo o montante ser quitado mediante guia de depósito judicial 
vinculada aos autos a que se refere o bem arrematado, garantido por restrição 
sobre o próprio bem no caso de imóveis ou mediante apresentação de caução 
idônea no caso de veículos e bens moveis (exemplo de caução idônea: seguro 
garantia, fiança bancária, imóvel em nome do arrematante ou de terceiro, com 
valor declarado igual ou superior a 03 (três) vezes o valor da arrematação), caução 
esta condicionada à aceitação pelo juízo. Não sendo aceita a caução idônea pelo 
juiz, o arrematante poderá efetuar o pagamento da arrematação à vista, ou manter 
o pedido de parcelamento, porém terá a posse do bem postergada para após a 
quitação do lance ofertado. Na hipótese de atraso no pagamento de qualquer 
parcela, incidirá multa de 10% sobre a soma da parcela inadimplida com as 
parcelas vincendas (conforme art. 895 §4° do CPC). Lances à vista sempre terão 
preferência, bastando igualar-se ao último lance ofertado, o que não interfere na 
continuidade da disputa. 

LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICO: Quem pretender arrematar dito(s) 
bem(ns), deverá ofertar lanços pela Internet, através do sita www.faleiloes.com.br, 
a partir do primeiro dia útil subsequente à publicação deste edital, encerrando-se 
na mesma data e horário do leilão presencial, devendo, para tanto, os 
interessados, efetuarem cadastramento prévio, no prazo máximo de até 24 horas 
de antecedência do leilão, confirmarem os lanços ofertados.e rec9Ikefeçi a quantia 



Lucas do Rio Verde — MT - de setembro de 2021. 

Beim, Soboge sL63eux 
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respectiva na data designada para a realização do leilão, para fins de lavratura do 
termo,próprio. 

INTIMAÇÃO: Ficam, desde já, intimadas  através do presente edital e/ou na 
pessoa de seu(s) representante(s) legal(is), se porventura não seja(atn) 
encontrado(s) para intimação pessoal, as partes, os coproprietários, os 
interessados e, principalmente, os executados, credores hipotecários ou credores 
fiduciários, bem como os respectivos cônjuges, se casados forem: JOSÉ LUIZ 
PICOLO E CEILA DAUZACKER DA SILVA (EXECUTADOS); BAYER S/A, 
LUXEMBOURG BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA E 
BUNGE ALIMENTOS S/A. (TERCEIROS INTERESSADOS); TIAGO MATHEUS 
SILVA BILHAR (ADVOGADO DOS EXECUTADOS), das 'datas acima, se por 
ventura não forem encontrados para a intimação pessoal', bem como para os 
efeitos dó art. 889, inciso I, do Código de Processo Civi1/2015 e de que, antes da 
arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, 
consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo Civil/2015. Fica(m) 
cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de quaiequer medidas 
processuais contra os atos , expropriatórios contidos no § 1° do art. 903 do CPC 
será de dez dias após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, § 2° do Código 
de Processo Civil/2015). E, para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro 
ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado 
e afixado na forma da Lei. Se 0,  dia designado para o leilão for feriado, o mesmo 
realizar-se-á no dia útil subsequente independentem 	e nova p N c ação. 
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