
 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABA MT 

JUIZO DA OITAVA VARA CÍVEL 
 

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO 
 

A doutora Ana Paula da Veiga Carlota Miranda, MM. Juíza de Direito da oitava Vara Cível de Cuiabá (MT), 
na forma da lei, pelo presente Edital, em observância ao art. 886 do CPC, faz saber a todos, que será levado 
a leilão judicial os bens penhorados abaixo descrito, com possibilidade de arrematação na seguinte forma: 
 
 
AUTOS N. º 0014980-60.2011.8.11.0041      
  
EXEQÜENTE: FRANCISCO CARLOS FERRES  
  
EXECUTADOS: HÉLIO SILVA PARENTE E MARIA DE FÁTIMA LIMA PARENTE 
 
VALOR DO DÉBITO: R$ 1.264.696,70 
 

PRIMEIRO LEILÃO: Dia 26/05/2022 com início às 08h00min e encerramento às 14h00min. O bem não 

poderá ser arrematado por preço inferior ao da avaliação judicial 
 

SEGUNDO LEILÃO: Dia 09/06/2022 com início às 08h00min e encerramento às 14h00min. O bem poderá 

ser arrematado pelo maior lance independente da avaliação, ressalvada a hipótese de preço vil (artigo 891), 
considerando como tal valor 50% da avaliação judicial. 
 
O portal web www.araujoleiloes.com.br, onde se desenvolverá a alienação eletrônica, já estará disponível 
para recebimento de lances antecipados, 10(dez) dias antes do primeiro e do segundo leilões presenciais. 
 
IMÓVEL 01): Um lote de terras com 1.102 hectares e 7.545 m2, denominada “Batovi”, no município de 
Paranatinga-MT, outrora Chapada dos Guimarães (MT), dentro dos seguintes limites e confrontações: o 1º 
na mata, à beira da margem esquerda do Rio Batovi, nos limites das terras de Doroteo Gill; o 2º na mata, 
nos limites das terras de Doroteo Gill, e terras de Nilton Cassiano Santana, distante 2.860 metros do rumo 
de 90º SW; o 3º na mata, nos limites das terras de Nilton Cassiano Santana e das terras de Pedro Miguel 
Galves, distante 1.200 metros do 2º, ao rumo de 0º NW; o 4º na mata, nos limites das terras de Pedro Miguel 
Galves, distante 2.060 metros do 3º, ao rumo de 90º NE; o 5º na mata, nos limites das terras de Pedro Miguel 
Galves e das terras de Orlando Ricardo de Toledo, distante 2.480 metros do 4º, ao rumo de 0ºNW;  o 6º , 
na mata, à beira da margem esquerda do Rio Batovi, nos limites das terras de Orlando Ricardo de Toledo, 
distante 2.920 metros do 5º, ao rumo de 90º NE e a 4.460 metros do 1º, em vários rumos, servindo de divisa 
natural entre o 1º e 6ºmarco, o Rio Batovi, margem esquerda. Cadastro no Incra nº 950.017.114.502-9. 
Imóvel matriculado no CRI 1º Oficio de Paranatinga sob o nº 339, o qual pertence a Hélio Silva Parente. 
 
IMÓVEL 02): Uma área de terras com 488,00 hectares, situado no lugar denominado “Jatoba”,no município 
de Chapada dos Guimarães (MT), o qual tem a configuração de um polígono irregular, achando-se os 
respectivos marcos colocados: 0 1º MP na mata, nos limites das terras de Nilton C. Santana e terras de 
Antônio Gomes da Conceição. Este marco acha-se amarrado ao Salto da Alegria no Rio Batovi por linha de 
5.350 metros no rumo de 35º 45’ NW. O 2º MP também na mata, nos limites das terras de Antônio Gomes 
da Conceição e nas terras de MP, também na mata, nos limites das terras de Antônio Gomes da Conceição 
e nos das terras de Laura Dias de Mendonça, distando 2.310 metros do 1º, ao rumo de 90º 00’ NW. O 3º 
MP, ainda na mata, nos limites das terras de Laura Dias de Mendonça, distando 1.240 metros do 2º, ao 
rumo de 90º00’ NE. O 4º MP, ainda na mata, nos limites das terras acima descritos e nos das terras de João 
P. Alonso, distando 180 metros do 3º, ao rumo de 0º00’ NW. O 5º MP, na mata nos limites das terras de 
João P. Alonso e nos das terras de Pedro Miguel Galves, distando 810 metros do 4º, ao rumo de 90º00” NE. 
O 6º MP, também na mata, nos limites das terras de Pedro Miguel Galves e nos de terras devolutas, distante 
2.490 metros do 5º, ao rumo de 0º00’ SE e a 2.050 metros do 1º, ao rumo de 90º00 SW, dividindo neste 

http://www.araujoleiloes.com.br/


alinhamento com terras de Nilton C. Santana e terras devolutas. Imóvel matriculado sob o nº 338 do CRI 1º 
Oficio de Paranatinga (MT), o qual pertence a Hélio Silva Parente.  
 
ROTEIRO DE ACESSO: O roteiro se encontra no Laudo Técnico Pericial no site.  
 
BENFEITORIAS: Consta no laudo técnico que 1.226,2672 há se encontra em pastagem e 408,754 há em 
vegetação nativa que configura como reserva legal. Conforme fotografias no laudo , há casa sede, barracão, 
curral, poço artesiano etc.  
  
AVALIAÇÃO DOS IMOVEIS:– Imóveis avaliados em 31/05/2019 por R$ 11.382.357,49, corrigido por INPC 
até 01/04/2022 – R$ 13.946.285,57. 
 
ÔNUS RECURSO OU CAUSA PENDENTE:  MATRICULA 338:-R-2/338, R-3/338, R-4/338, R-5/338, AV-
6/338, AV-7/338, AV-8/338, AV-10/338, AV-11/338, AV-13/338. 
MATRICULA 339:- R-2/339, R-3/339, R-4/339, R-5/339, AV-6/339, AV-7/339, AV-8/339, AV-12/339, AV-
13/339, 
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Preferencialmente à vista. Parcelamento: Oferta de pagamento de pelo 
menos 25% (vinte e cinco por cento) do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 meses, 
corrigidos por INPC, garantido por hipoteca do próprio bem (artigo 895 CPC).  
 
Comissão do leiloeiro 5% do valor da arrematação. 
 
No caso de venda parcelada, mensalmente, o arrematante deverá acessar o site do TJMT para emitir a Guia 
de Depósito Judicial referente a cada parcela, preencher os dados solicitados, imprimir e pagar, anexando 
o comprovante no processo. 
 
LOCAL DA REALIZAÇÃO DOS LEILÕES: Auditório da empresa Araújo Leiloes, localizado na Rua Malaia 
nº 335, bairro Shangri-la, Cuiabá MT 
 
LEILOEIRO: José Pedro Araújo  (65) 99992-5959 - www.araujoleiloes.com.br 
 
 
O LEILÃO SERÁ REALIZADO SOMENTE NA MODALIDADE ELETRÔNICO: Quem pretender arrematar 
referidos bens deverá ofertar lances pela Internet através do site www.araujoleiloes.com.br  a partir do 
primeiro dia útil subsequente à publicação deste edital, devendo, para tanto, os interessados efetuarem 
cadastro prévio no prazo máximo de 24 horas de antecedência do leilão. Ficam desde já cientes os 
interessados de que os lances oferecidos via Internet não garantem direitos ao participante em caso de 
insucesso do mesmo por qualquer ocorrência, tais como na conexão de Internet, no funcionamento dos 
computadores, na incompatibilidade de software ou quaisquer outras ocorrências. Desse modo, o 
interessado assume os riscos oriundos de falhas ou impossibilidades técnicas, não sendo cabível qualquer 
reclamação posterior. 1. Os bens móveis e imóveis serão leiloados no estado de conservação em que se 
encontram, não cabendo reclamações, desistências, cancelamento ou devoluções. Nos imóveis, a venda 
será na modalidade “ad corpus". 2. As IMAGENS no SITE e INFORMES PUBLICITÁRIOS são de caráter 
secundário e efeito estritamente ilustrativo. 3. Poderá ser registrado na Certidão de Praça e Leilão, o último 
e o penúltimo lançador do Leilão; se o último não cumprir as formalidades legais, o penúltimo poderá ser 
chamado, a critério do Juízo, desde que o mesmo cumpra as condições do último lançador. 5. Na hipótese 
de não realização dos leilões nas datas designadas, por motivo superveniente, fica desde já designado o 
primeiro dia útil subsequente para a sua realização. E, para que chegue ao conhecimento de todos e não 
possa ninguém alegar ignorância, especialmente o(s) devedor(es), e seu (s) cônjuge (s) se casado forem, 
bem como terceiros interessados. 
 
 Ficam intimados do leilão: HÉLIO SILVA PARENTE E MARIA DE FÁTIMA LIMA PARENTE. 
 
ADVOGADOS: MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES OAB N. 7443/O e                           
                           JOSÉ CARLOS DE SOUZA PIRES   OAB N. 37953 
 
TERCEIROS CREDORES: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO CNH CAPITAL S/A E ITAMAR JESUS 
PIMENTA JUNIOR. 
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