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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIARIO 
COMARCA DE CAMPO VERDE – MT 

JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL 
 

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

 
 
AUTOS Nº 0009057-13.2017.811.0051 CÓDIGO: 136555  
AÇÃO: Carta Precatória 
 
EXEQUENTE: BASF S/A (CNPJ 48.753.940/7000-27) 
 
EXECUTADO: AGRICOLA CACHIMBO COMÉRCIO DE PRODUTOS 
AGROPECUÁRIOS (CNPJ 36.940.104/0001-23) 
 
ADVOGADOS DO EXECUTADO: Cassio Luis Furim – OAB/MT nº; Eduardo Alves 
Marçal – OAB nº 13.311 
 
DATA DE DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 07/11/2017 
 
VALOR DO DÉBITO: R$ 12.752,92 (doze mil setecentos e cinquenta e dois reais 
e noventa e dois centavos) em 07 de novembro de 2017. 
 
PRIMEIRA PRAÇA: 29/11/2021 às 14:30 horas, por preço não inferior ao da 
avaliação. 
 
SEGUNDA PRAÇA: 07/12/2021 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: Urbano, denominado área 01 (desmembrada), situado neste município e 
comarca de Campo Verde-MT. Características e confrontações do imóvel: Um 
imóvel urbano, para edificações industriais, denominado área 01 (desmembrada), 
do projeto de implantação de Fase-II, do loteamento denominado “DISTRITO 
INDUSTRIAL II”, situado no perímetro urbano desta cidade de Campo Verde-MT, o 
qual possui formato retangular, medindo 15.000,00m² (quinze mil metros 
quadrados) destacado de uma porção maior com 60.000,00m², dentro dos 
seguintes limites e confrontações: Pela frente na extensão de 67,31 metros, 



 

confrontando com a Rodovia BR-070, e partindo da divisa com a área 
remanescente (paralelo ao eixo da pista distanciado a 35,00 metros), pelo lado 
direito na extensão de 226,57 metros, confrontando com a área remanescente; e 
finalmente pelos fundos na extensão de 67,31 metros, confrontando com terras da 
Fazenda Morada do Sol.” Matriculado sob o nº 4.829 do Cartório de Registro de 
Imóveis de Campo Verde/MT. 
 
De acordo com o Laudo de Avaliação a referida área possui: A) Trata-se de lote 
urbano comercial composto por 01 (uma) área desmembrada, com área superficial 
de 15.000 m² para edificações industriais, denominado área 01 (desmembrada) do 
projeto de implantação da Fase II, do loteamento denominado “Distrito Industrial – 
II”, situado no perímetro urbano desta cidade de Campo Verde-MT, o qual possui 
formato retangular, medindo 15.000 m², (quinze mil metros quadrados) destacados 
de uma porção maior com 60.000 m², dentro dos seguintes limites e 
confrontações: Pela frente na extensão de 67,31 (sessenta e sete metros e trinta e 
um centímetros), confrontando com a Rodovia BR 070 e, partindo da divisa com a 
área remanescente (paralelo ao eixo da pista distanciando a 35,00 metros); pelo 
lado direito na extensão de 226,57 (duzentos e vinte e seis metros e cinquenta e 
sete centímetros), confrontando com área 02 desmembrada; pelo lado esquerdo 
na extensão de 226,90 (duzentos e vinte e seis metros e noventa centímetros), 
confrontando com área remanescente; e finalmente pelos fundos na extensão de 
67,31 (sessenta e sete metros e trinta e um centímetros), confrontando com terras 
da Fazenda Morada do Sol. B) 01 (um) Escritório de recepção em Alvenaria, 
totalizando 176,34 m² de área construída, sendo piso de cerâmica, telha de 
aluzinque, com repartições internas, 03 (três) salas, 02 (dois) banheiros, 01 (uma) 
área comum e copa anexa; C) 01 (uma) Construção mista em Alvenaria, destinada 
ao vestiário, local de descanso para motoristas, oficina e manutenção, com 
aproximadamente 99,84 m² de área construída, sendo piso de porcelanato 
(comum da área de oficina e manutenção), telha de aluzinque; D) 01 (um) 
Barracão de unidade fabril para depósito e abrigo da moega, com piso de concreto 
com malha de ferro e pé direito com 7 metros de altura, pré-moldado parte em 
alvenaria e aluzinque, sendo o mesmo fechado com altura de dois metros em 
alvenaria rebocada, o restante com telha de aluzinque, perfazendo área construída 
de 1.290,45 m.²; E) 01 (um) Barracão para depósito/armazenamento, pé direito 
com 7 metros de altura, pré-moldado, com estrutura metálica, três divisões 
internas em alvenaria de 2 metros de altura, telhado azulinque, piso cimentado 
com malha de ferro, tamanho 20x50 + bicos, perfazendo área construída de 1400 
m.²; F) 588,09 metros de Cerca com arame liso, pilares de concreto, fechando todo 
perímetro do imóvel, contendo postes de concreto (altura 2,20 metros); G) Sistema 
de Energia Elétrica do Complexo, da rede até transformador, tensão 13.8, 
transformador de 380/220v. No que tange a caracterização supra do imóvel, foi 
realizada vistoria no dia 18.06.2018, baseando-se nos dados fornecidos e colhidos, 
utilizando o Método Direto Comparativo, buscando referenciais junto às empresas 
do ramo imobiliário local, bem como imóveis semelhantes na mesma região. 
 
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 4.829 do Cartório de Registro de Imóveis de Campo 
Verde/MT, encontra-se na integra no site do leiloeiro www.faleiloes.com.br.  
 



 

ÔNUS: Consta em Av.02 Ação de Execução em favor da BASF S/A, processo 
1185-44.2006.811.0111 da Vara Única da comarca de Matupá/MT; Consta em 
R.03 Penhora em favor da BASF S/A, processo nº 1185-44.2006.811.0111 da 
Vara Única da comarca de Matupá/MT; Consta em R.04 Penhora em favor da 
Agrícola Cachimbo Comércio de Produtos Agropecuários, processo nº 240-
57.2006.811.0111, código 17900 da Vara Única da comarca de Matupá/MT; 
Consta em R.05 Penhora em favor da Agrícola Cachimbo Comércio de Produtos 
Agropecuários, processo nº 240-57.2006.811.0111 da Vara Única da comarca de 
Matupá/MT; Consta em Av.6 Averbação Premonitória em favor de BASF S/A, 
processo nº 197-62.2013.811.0051 – Código 52636 da Vara Cível da comarca de 
Matupá/MT; Consta em Av.7 Averbação Premonitória em favor de BASF S/A, 
processo nº 113-41.2014.811.0051 – código 53749 da Vara Cível da comarca de 
Matupá/MT. 
 
VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 1.423.126,70 (um milhão quatrocentos e vinte e três 
mil, cento e vinte e seis reais e setenta centavos) em 18/06/2018. 
 
VALOR ATUALIZADO DA AVALIAÇÃO: R$ 1.719.289,38 (um milhão setecentos 
e dezenove mil duzentos e oitenta e nove reais e trinta e oito centavos) em 
14/10/2021, 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: AGRICOLA 
CACHIMBO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS (EXECUTADO); 
CASSIO LUIS FURIM E EDUARDO ALVES MARÇAL (ADVOGADOS DO 
EXECUTADO), 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. 

 

Campo Verde – MT - 4 de novembro de 2021. 

 


