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EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO  

 
LEILÃO ELETRÔNICO  

 
AUTOS Nº 0001650-73.2018.8.11.0033
 
AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial 
 
EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA (CNPJ 00.000.000/0001-91) 
 
EXECUTADO: ANGELA MARIA DA SILVA AMORIM (CPF 018.367.951-22) E JORGE DE OLIVEIRA
AMORIM (CPF 116.509.829-68) 
 
ADVOGADA DO EXECUTADO: REJANE BUSS SONNENBERG – OAB/MT nº 5.862 
 
TERCEIROS INTERESSADOS: COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA VALE DA PIQUIRI LTDA,
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA – INCRA E JULIO CÉSAR
DAVOLI LADEIA 
 
DATA DE DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 13/06/2018 
 
VALOR DO DÉBITO: R$ 142.687,68 (cento e quarenta e dois mil seiscentos e oitenta e sete reais e
sessenta e oito centavos) em 08 de junho de 2018. 
 
VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO: R$ 173.325,55 (cento e setenta e três mil, trezentos e vinte e
cinco reais e cinquenta e cinco centavos) em 10 de novembro de 2021.
 
 
 
PRIMEIRA PRAÇA: 17/02/2022 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. 
 
SEGUNDA PRAÇA: 24/02/2022 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. 
 
Havendo autorização judicial para tanto, na hipótese do bem indicado neste edital não ser
arrematado em nenhum dos leilões designados, o bem ficará disponível no site do leiloeiro,
pelo prazo de 90 (noventa) dias para venda direta, prazo em que o leiloeiro receberá propostas,
as quais deverão observar o lance mínimo previsto neste edital.
 
  

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

1ª VARA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
RUA SANTA CATARINA, 709, TELEFONE: (65) 3386-1577, CENTRO, SÃO JOSÉ

DO RIO CLARO - MT - CEP: 78435-000

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LUIS FELIPE LARA DE SOUZA
PROCESSO n. 0001650-73.2018.8.11.0033 Valor da causa: R$ 142.687,68
ESPÉCIE:  [Contratos Bancários]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154) 
POLO ATIVO: Nome: BANCO DO BRASIL SA
Endereço: AV. MATO GROSSO, 329, CENTRO, SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT - CEP: 78435-000
POLO PASSIVO: Nome: ANGELA MARIA DA SILVA AMORIM
Endereço: SITIO PAREDAO 340, SANTANA DAGUA LIMPA, SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT - CEP: 78435-000
Nome: JORGE DE OLIVEIRA AMORIM
Endereço: desconhecido
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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:
 
“Uma área de terras Rural com 4,86 há, derivado de um IMÓVEL: Uma área de terras rurais postais e
lavradias, situado neste município de Arenápolis, encravada na gleba denominada "Gleba Sepotuba",
no lagar vale do Cuiabá-MT de ora em diante denominada “Fazenda São José dos seguintes limites e
confrontações: O MP-I, encontra-se cravado na margem direita do Córrego Sepotuba, segue rumo
46°30'NW, na distância de 2.340 metros, configurando com terras de Luiz Garcia de Oliveira, até o
MP- II, deste defletindo a esquerda segue rumo magnético 35°00'SW numa distância de 2.560
metros, até 0 MP-III e confinando com terras de Irmãos Buzilin e Carmelita Sabomnedes. Do MP-III
segue Córrego Sepotuba acima em vários rumos e distâncias até alcançar o MP-I ponto de partida.
Imposto e Certidões vide escritura. ” Matriculado sob o nº 1850 do Cartório de Registro de Imóveis de
Arenápolis/MT. 
 
De acordo com o Laudo de Avaliação o imóvel encontra-se toda formada de pastagem brisantão,
sendo ainda toda cercada de arama liso, com 05 (cinco) fios. Solo predominante: nesta região o solo
predominante é de terras rocha, banhada pelo córrego Água Boa. 
 
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 1850 do Cartório de Registro de Imóveis de Arenápolis/MT, encontra-se na
integra no site do leiloeiro www.faleiloes.com.br. 
 
ÔNUS: Consta em R.3 Penhora em favor de Cooperativa Agrícola Mista Vale da Piquiri Ltda,
processo nº 015/86; Consta em R.4 Penhora em favor de Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária – INCRA, processo nº 066/87 da comarca de Arenápolis/MT; Consta em Av.4
Levantamento da Penhora do R.3 em favor de Cooperativa Agrícola Mista Vale da Piquiri Ltda,
processo nº 015/86 e 1992/853 (261), da comarca de Diamantino/MT; Consta em Av.5 Levantamento
da Penhora do R.4 em favor de Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA,
processo nº 066/87 da comarca de Arenápólis/MT; Consta em Av.6 Venda de 196,00ha para Julio
César Davoli Ladeia, ficando um remanescente de 4,86ha. 
 
VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 72.171,00 (setenta e dois mil cento e setenta e um reais) em
17/11/2020, relativo a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. 
 
VALOR ATUALIZADO DA AVALIAÇÃO: R$ 80.167,22 (oitenta mil, cento e sessenta e sete reais e
vinte e dois centavos) em 02/12/2021, de acordo com o site do TJDFT, relativo a 50% (cinquenta por
cento) do valor da avaliação.
 
*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. 
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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: ANGELA MARIA DA
SILVA AMORIM E JORGE DE OLIVEIRA AMORIM (EXECUTADO); COOPERATIVA AGRÍCOLA
MISTA VALE DA PIQUIRI LTDA, INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA
AGRÁRIA – INCRA E JULIO CÉSAR DAVOLI LADEIA (TERCEIROS INTERESSADOS); REJANE
BUSS SONNENBERG (ADVOGADA DOS EXECUTADOS), 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.
 
E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOSE ALBERTO DELLA MEA

JUNIOR, digitei.  
                                                SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, 9 de dezembro de 2021.
 

(Assinado Digitalmente) 
Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 
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OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no
endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 
 
INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 
> https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet.
 

No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê permissão para o aplicativo

acessar a câmera do seu celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. 

No computador: com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada na parte

superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço

acima indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente

através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. (Art. 21 da

Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, sob pena de o

sistema não vincular a petição de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para

m a i o r e s  i n f o r m a ç õ e s ,  f a v o r  c o n s u l t a r  o  M a n u a l  d o  P J e  p a r a  A d v o g a d o s  e m  

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.  
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