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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIARIO 

COMARCA DE PARANATINGA – MT 
JUÍZO DA 1ª VARA 

  
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO 

Leilão Eletrônico 
  
 
 
 
AUTOS Nº 0002957-34.2015.8.11.0044
 
AÇÃO: Carta Precatória Cível
 
 
 
EXEQUENTE: FELIX JERONIMO ALVAREZ PAULINO (CPF 328.303.861-91)
 
 
 
EXECUTADO: HELIO SILVA PARENTE (CPF 086.247.981-91)
 
 
 
TERCEIROS INTERESSADOS: Banco Bradesco S/A, Itamar Jesus Pimenta Junior, Ministério Público
Estadual e Lazaro Vilton Cruzeiro Martins.
 
 
 
DATA DE DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 28/03/2016
 
 
 
VALOR DO DÉBITO: R$ 2.545,34 (dois mil quinhentos quarenta e cinco reais e trinta e quatro
centavos) em 27 de novembro de 2015.
 
 
 
VALOR DO DÉBITO ATUALIZADO: R$ 17.422,67 (dezessete mil quatrocentos e vinte e dois reais e
sessenta e sete centavos) em 16 de março de 2017.
 
 
 
PRIMEIRA PRAÇA: 22/03/2022 às 14:30 horas, por preço não inferior ao da avaliação.
 
 
 
SEGUNDA PRAÇA: 29/03/2022 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.
 
 
 
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.
 

Num. 73432048 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: DAIANI DELA JUSTINA - 10/01/2022 16:04:08
https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDAFXJJGKYP



 
 
DESCRIÇÃO DO BEM:
 
“IMÓVEL: UM LOTE DE TERRAS COM ÁREA DE 256 HAS, situada no lugar denominado "Batovi",
no Município de PARANATINGA/MT, outrora Chapada dos Guimarães, o qual tem a configuração de
um polígono irregular e achando-se os respectivos marcos colocados: O MP-I está situado em comum
com o marco de João Cantarero Cerrano. MP-II está situado a 1.600 metros do MP-I, ao rumo de
0°NW, limitando-se com Antônio Divino Silvestre; O MP-III está situado a 1.600 metros do MP-II, ao
rumo 90°NE, limitando-se com Jacy Dias Coelho Conceição; O MP-IV está situado a 1.600 metros do
MP-III ao rumo 0°SE, limitando-se com quem de direito e a 1.600 metros do MP-1, ao rumo 90° SW,
limitando-se com João Cantarero Cerrano.” Matriculado sob o nº 357 do Cartório de Registro de
Imóveis de Paranatinga/MT. 
 
  
 
De acordo com o Laudo de Avaliação o imóvel está inserido numa área maior pertencente ao Sr.
Helio Silva Parente. Segundo a delimitação indicada pelos quarto marcos, a porção executada não
encosta no Rio Batovi. O imóvel não está cercado nas suas divisas por integrar um imóvel maior. VIA
DE ACESSO: Saindo de Paranatinga, sentido ao Salto da Alegria, na altura do km 90, Castelo, entrar
a direita e depois de 04 km entrar a esquerda rumo ao Salto da Alegria. Quando tiver percorrido 170
km, entrar a direita na estrada da Gaúcha do Norte e seguir por 10 km em direção a cachoeira, até
adentrar no imóvel. TOPOGRAFIA DA REGIÃO: O imóvel é plano, com uma leve inclinação para o
lado do Rio Batovi, que não o banha. Seu solo é misto arenoso. Sua formação vegetal é da Floresta
Amazônica. APROVEITAMENTO: Apresenta cerca de 90% de aproveitamento da superfície do solo
tanto para pastagens quanto para lavoura. TIPO DE SOLO: Solo do tipo misto arenoso.
HIDROGRAFIA: O imóvel não é banhado por nenhum rio, mas fica próximo do Rio Batovi, na sua
margem esquerda. VEGETAÇÃO: Possui formação de Floresta Amazônica. BENFEITORIAS NO
IMÓVEL: A área está aproveitada para criação de gado. 
 
  
 
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 357 do Cartório de Registro de Imóveis de Paranatinga/MT, encontra-se na
integra no site do leiloeiro www.faleiloes.com.br. 
 
  
 
ÔNUS: Consta em R.2 Execução em favor de Banco Bradesco S/A, processo nº 7237/96 da 6ª Vara
Cível da comarcada de Cuiabá/MT; Consta em R.3 Penhora em favor de Itamar Jesus Pimenta
Junior, processo nº 2006/433 da 6ª Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT; Consta em Av.4 Execução,
processo nº 269 da 1ª Vara Cível da comarca de Caiapônia/GO; Consta em Av.5 Execução em favor
de Felix Jeronimo Alvarez Paulino, protocolo nº 20604/2010 da 9ª Vara da comarca de Cuiabá/MT;
Consta em Av.6 Bloqueio da matricula extraídos dos Autos de Pedido de providência sob nº 647/2011
– 0117066/2011; Consta em Av.9 Indisponibilidade em favor de Ministério Público Estadual, processo
nº 814-04.2017.811.0044 – Código 77076 da 2ª Vara da comarca de Paranatinga/MT; Consta em
R.11 Penhora em favor de Lazaro Vilton Cruzeiro Martins, processo nº 259258-81.2008.809.0023 da
1ª Vara Cível da comarca de Caiaponia/GO. 
 
  
 
VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 1.536.000,00 (um milhão quinhentos e trinta e seis mil reais) em
21/10/2019. 
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VALOR ATUALIZADO DA AVALIAÇÃO: R$ 1.788.292,83 (um milhão setecentos e oitenta e oito mil
duzentos e noventa e dois reais e oitenta e três centavos) em 15/12/2021, 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,
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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: HELIO SILVA PARENTE
(EXECUTADO); Banco Bradesco S/A, Itamar Jesus Pimenta Junior, Ministério Público Estadual
e Lazaro Vilton Cruzeiro Martins (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.
 
 
 

Eu, Flares Aguiar da Silva, digitei. Eu, Daiani Dela Justina, Gestora Judiciária em
substituição, conferi e o subscrevi.
 
 
 

Paranatinga – MT - 10 de janeiro de 2022.
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