
 

 
ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIARIO 

COMARCA DE SORRISO – MT 

JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL 

 

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO 

Leilão Eletrônico 

 

 

AUTOS Nº 820-91.2015.811.0040 CÓDIGO: 122349  

AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial  

 

EXEQUENTE: MESSIAS E KAYSER LTDA (CNPJ 14.696.385/000-188) 

 

EXECUTADO: GILBERTO ALOISIO VERGUTZ (CPF 554.644.599-87) E JAIR 

PAULO VERGUTZ (CPF 913.623.189-49) 

 

TERCEIROS INTERESSADOS: CONDOMÍNIO AGROPECUÁRIO CRUZ ALTA, 

BANCO LAGE LANDEN BRASIL S/A, Cooperativa de Crédito de Livre Admissão 

de Associados Sorriso – SICRED CELEIRO DO MT E PBAGRO LOGISTICA E 

INSUMOS LTDA. 

 

DATA DE DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 30/01/2015 

 

VALOR DO DÉBITO: R$ 338.309,12 (trezentos e trinta e oito mil trezentos e nove 

reais e doze centavos) em 30 de janeiro de 2015. 

 

VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO: R$ 862.319,50 (oitocentos e sessenta e dois 

mil trezentos e dezenove reais e cinquenta centavos) em 26 de novembro de 2020. 

 

PRIMEIRA PRAÇA: 22/11/2021 às 14:30 horas, por preço não inferior ao da 

avaliação. 

 

SEGUNDA PRAÇA: 29/11/2021 às 14:30 horas, pela melhor oferta, exceto pelo 

preço vil, considerando como tal valor inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor 

da avaliação.  

 

LOCAL DA REALIZAÇÃO DAS PRAÇAS: Pela rede mundial de computadores 

através do site 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. 

 

DESCRIÇÃO DO BEM:  

“IMÓVEL FAZENDA CRUZ ALTA III, Município de União do Sul, Estado de Mato 
Grosso, com área de 405,7042 ha (quatrocentos e cinco hectares, setenta ares e 
quarenta e dois centiares). LIMITES E CONFRONTAÇÕES: "Inicia-se a descrição 

http://www.faleiloes.com.br/


 

deste perímetro no vértice ADI-V-0109, de coordenadas N 8.737.822,761m e E 
777.656,600m, situado no limite com da Fazenda Cruz Alta III com a Fazenda 
Macaco, deste, segue confrontando com a Fazenda Macaco de Giachini & Bagatini 
Ltda, código INCRA: 901.431.100.960-9, com azimute de 9124'09 e distância de 
2.299,28m, até o vértice ADI-V-0110, de coordenadas N 8.737.766,484m e E 
779.955,191m, situado no limite da Fazenda Macaco com a Fazenda Cruz Alta III, 
deste, segue confrontando com a Fazenda Cruz Alta Il de Fernando Longhi e 
Outros, código INCRA: 950.025.413.526- 2, com vários azimutes e distâncias 
como segue: 185°51'02" e 1.771,19m, até o vértice ADI- V-0112, de coordenadas 
N 8.736.004,518m e E 779 774,648m; 271 28'16" e 2.299,07m, até o vértice ADI-
V-0113, de coordenadas N 8.736.063,536m e E 777.476,337m; 5 51'02" e 
1.768,44m, até o vértice ADI-V-0109, vértice inicial da descrição deste perímetro. 
Todas as coordenadas do imóvel, aqui descritas, estão georreferenciadas ao 
Sistema Geodésico Brasileiro. Encontram-se representadas no Sistema UTM, 
referenciadas ao Meridiano Central - 57 Wgr e ao Equador, tendo como Datum o 
SAD-69. As coordenadas descritas acima, originaram-se das coordenadas 
transportadas para a base implantada na Fazenda Cruz Alta denominada SAT-16, 
de coordenadas: UTM N 8.725.496,540me E 769 261,448m e geográficas Lat 11 
31'07.54510 S e Long 54 31'53,48662"W, utilizando-se para o ajustamento das 
coordenadas da base a estação ativa da Rede Brasileira de Monitoramento 
Continuo (RBMC) denominada BELE, código n° 93620, localizada em Belém do 
Pará PA, de coordenadas: UTM N 9.844 170,445m e E 782.411,708m, MC: -51° 
Wgr, e geográficas Lat. 1 24'30,38250"S e Long. 48 27'43,63000"W e estação 
denominada UEPP, código n° 91559, localizada em Presidente Prudente/SP, de 
coordenadas: UTMN 7.553 888.233m e e Long. MC: -51° Wgr, e geográficas Lat. 
22 07 09,96780"S E 457.915,946m. 51 2428,97090"W Todos os azimutes e 
distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.” 
Matriculado sob o nº 4.038 do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT. 
 
De acordo com o Laudo de Avaliação o imóvel está situado no município de União 
do Sul-MT, sendo que o mesmo se encontra na seguinte situação: não possui 
qualquer quantia de área aberta, sendo em sua totalidade área de mata fechada, 
bem como não possui qualquer edificação, sede ou benfeitoria, tampouco possui 
madeira que possa ser comercializada e o acesso a propriedade se dá por meio de 
estrada municipal de terra. 
 

Observação: O presente Edital será publicado na rede Mundial de computadores, 

no síto www.faleiloes.com.br. (art 887§ 2º).  

A matrícula do imóvel nº 4.038 do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT, 

encontra-se na integra no site do leiloeiro www.faleiloes.com.br.  

 

ÔNUS: Consta em Av.1 Reserva Legal fixada com base na forma de vegetação 

existência na propriedade (100% de floresta), constituindo a área de 392,6227 ha, 

não inferior a 97,32% da área total da matricula, não podendo ser nela feita 

qualquer tipo de exploração sem autorização do órgão competente; Consta em 

Av.2 Manejo Florestal Sustentável, a floresta ou forma de vegetação existente na 

área de 389,1880 ha, compreendida nos limites da carta imagem que intera 

referido termo, fica gravada como de utilização limitada, podendo nela ser feita 

somente a exploração dos produtos florestais de manejo florestal sustentável, 

desde que autorizado pela SEMA/MT; Consta em Av.3 Adequação as exigências 

do artigo 176 §§ 3º e 4º da Lei nº 6.015/73, incluídos pela Lei nº 10.267/2001, 
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Georreferenciado; Consta em Av.4 Ação Declaratória de Rescisão Contratual em 

favor de Condomínio Agropecuário Cruz Alta, processo nº 10501-

97.2014.811.0015 (209400) da 4ª Vara da comarca de Sinop/MT; Consta em Av.5 

Ação de Execução de Título Extrajudicial em favor de Messias e Kayser Ltda, 

processo nº 820-91.2015.811.0040 (122349) da 3ª Vara da comarca de 

Sorriso/MT; Consta em Av.6 Ação de Execução de Título Extrajudicial em favor de 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – SICRED 

CELEIRO DO MT, processo nº 156-26.2016.811.0040 (142795) da 3ª Vara da 

comarca de Sorriso/MT; Consta em Av.7 Penhora em favor de Messias e Kayser 

Ltda, processo nº 820-91.2015.811.0040 (122349) da 3ª Vara da comarca de 

Sorriso/MT; Consta em Av.8 Penhora em favor de Banco de Lage Landen Brasil 

S/A, processo nº 1002165-41.2016.8.11.0040 da 3ª Vara da comarca de 

Sorriso/MT; Consta em Av.9 Ação de Execução de Título Judicial em favor de 

Messias e Kayser Ltda, processo nº 1003790-76.2017.8.11.0040 da 2ª Vara da 

comarca de Sorriso/MT; Consta em Av.10 Penhora em favor de PBAGRO 

LOGISTICA E INSUMOS LTDA, processo nº 1003790-76.2017.811.0040 da 2ª 

Vara Cível da comarca de Sorriso/MT. 

 

VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 1.622.816,20 (um milhão seiscentos e vinte e dois 

mil oitocentos e dezesseis reais e vinte centavos) em 19/10/2015. 

 

VALOR ATUALIZADO DA AVALIAÇÃO: R$ 2.190.930,38 (dois milhões, cento e 

noventa mil novecentos e trinta reais e trinta e oito centavos) em 28/09/2021, 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: Flares Aguiar da Silva, Leiloeiro Público Oficial, Jucemat nº 019/2010 

e Leiloeiro Rural, Famato nº 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 § 1º 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 pela TAXA SELIC, 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 §4º 

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 site 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 recolherem a quantia 

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(am) 

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: GILBERTO 

ALOISIO VERGUTZ E JAIR PAULO VERGUTZ (EXECUTADO); CONDOMÍNIO 

AGROPECUÁRIO CRUZ ALTA, BANCO LAGE LANDEN BRASIL S/A, 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – SICRED 

CELEIRO DO MT E PBAGRO LOGISTICA E INSUMOS LTDA (TERCEIROS 

INTERESSADOS), das datas acima, se por ventura não forem encontrados para a 

intimação pessoal, bem como para os efeitos do art. 889, inciso I, do Código de 

Processo Civil/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 quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios 

contidos no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da 

arrematação (art. 903, § 2º 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 o dia 

designado para o leilão for feriado, o mesmo realizar-se-á no dia útil subsequente 

independentemente de nova publicação. 

 

Sorriso – MT - 29 de setembro de 2021. 
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