
 
ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE PONTES E LACERDA MT 
JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL 

 
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO 

 
 

O doutor Leonardo de Araújo Costa Tumiati, MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes 
e Lacerda, Estado do Mato Grosso, na forma da lei, pelo presente Edital, em observância ao art. 886 do 
CPC, faz saber a todos, que será levado a leilão judicial o bem penhorado abaixo descrito, com possibilidade 
de arrematação na seguinte forma: 
 
AUTOS N.º   0004698-42.2014.8.11.0013 
 
EXEQÜENTE: COOPERATIVA DE CREDITO LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO     NOROESTE DE 
MATO GROSSO -  SICREDI 
 
EXECUTADO: GILSON JONAS RODRIGUES E GLEIDE ANGÉLICA DIAS RODRIGUES 
 
VALOR DA CAUSA: R$ 176.035,58 em 08/09/2020 
 
PRIMEIRO LEILÃO: Dia 08/08/2022 com encerramento a partir das 14:00 horas. O bem não poderá ser 
arrematado por preço inferior ao da avaliação judicial.   
 
SEGUNDO LEILÃO: Dia 15/08/2022 com encerramento a partir das 14:00 horas.    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 . 
 
IMOVEL: Imóvel rural denominado Fazenda Rio Verde, situado neste Município e Comarca de Vila Bela da 
Santíssima Trindade (MT), dentro dos limites da Gleba Ricardo Franco I, com área de 479,8302 há 
(quatrocentos e setenta e nove hectares, oitenta e três ares e dois centiáres) de terras, dentro dos seguintes 
limites e confrontações: Norte Luiz Tadeu Gomes Santo; Este: Gleide Angélica Dias; Sul: Nicenor Ferreira 
Pina e Rio Verde; Oeste: Rio Verde. Descrição do perímetro: Inicia o perímetro da área junto ao M-15, de 
coordenadas UTM N-8.400.323,98 metros e E – 784.586,69 metros (referente ao meridiano central 63º WGr 
e ao Equador), cravado na divisa comum com terras de Luiz Tadeu Gomes Santos, João Urias Rodrigues 
Gomes e Gleide Angélica Dias. Deste, segue confrontando com terras de Gleide Angélica Dias, com azimute 
verdadeiro de 157º42’32” e distância de 4.352,11 metros até encontrar o M-16, cravado na divisa comum 
com terras Gleide Angélica Dias e Necenor Ferreira Pina. Deste segue confrontando com terras de Nicenor 
Ferreira Pina, com azimute verdadeiro de 240º52’05” e distância de 525,00 metros até encontrar o M-09, 
cravado na divisa com terras de Nicenor Ferreira Pina e na margem direita do Rio Verde. Deste, segue pela 
margem direita do Rio Verde e à Jusante, com os seguintes azimutes verdadeiros e distâncias: 293º27’17” 
e 687,84 metros até o D-17;  282º22’26” e 257,03 metros até o D-18;  286º46’05” e 406,27 metros até o D-
19;  308º24’38” e 199,27 metros até o D-20; 281º28’02” e 254,81 metros até o D-21; 326º51’00” e 528,28 
metros até o D-22; 356º57’07” e 256,90 metros até o D-23; 156º23’20” e 166,00 metros até o D-24; 
106º49’00” e 190,83 metros até o D-25; 119º07’42” e 300,67 metros até o D-26; 28º15’21” e 419,48 metros, 
até o D-27; 07º29’30” e 575,45 metros até o D-28; 01º07’33” e 150,13 metros até o D-29; 283º24’59” e 
204,02 metros até o D-30;  333º14’59” e 250,52 metros até o D-31; 82º24’59” e 408,17 metros até o D-32; 
302º23’24” e 287,68 metros até o D-33; 345º44’13” e 232,98 metros até o D-34; 272º31’57” e 227,65 metros 
até o D-35; 336º33’51” e 240,92 metros até o D-36; 264º50’27” e distância de 701,05 metros até encontrar 
o M-01, cravado na margem direita do Rio Verde e na divisa com terras de Luiz Tadeu Gomes Santos. Deste 
segue confrontando com terras de Luiz Tadeu Gomes Santos, com azimute verdadeiro de 42º22’06” e 
distância de1.822,70 metros até encontrar o M-15, marco inicial do perímetro. Imóvel matriculado no CRI do 
1º Oficio de Vila Bela Santíssima Trindade sob o nº 1.622, o qual pertence a Gilson Jonas Rodrigues. 
 

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


AVALIAÇÃO DO BEM: Imóvel avaliado em 20/02/2020 por R$ 2.974.000,00, corrigido por INPC até 
01/06/2022 R$  3.615.112,82. 
 
ÔNUS, RECURSO OU CAUSA PENDENTE:  AV-2/1.622 
 
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 alienação fiduciária do bem (artigo 895 CPC).  
 
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. 
 
COMISSÃO DO LEILOEIRO:  5% do valor da arrematação. 
 
LEILOEIRO: Wellington Martins Araújo. (65) 9997-1717 www.araujoleiloes.com.br 
 
LOCAL DA REALIZAÇÃO DOS LEILÕES: Auditório da empresa Araújo Leiloes, localizado na Rua Malaia 
nº 335, bairro Shangri-la, Cuiabá MT. 
 
O LEILÃO SERÁ REALIZADO SOMENTE NA MODALIDADE ELETRÔNICO: Quem pretender arrematar 
referido bem, 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 
“adcorpus". 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. O pagamento da 
arrematação poderá ser realizado de forma parcelada, mediante proposta escrita, sendo que, a proposta 
conterá oferta de pagamento de pelo menos 25% do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 
(trinta) meses, garantido por caução idônea, quando se tratar de bens móveis, e por hipoteca do próprio 
bem, quando se tratar de imóveis, nos termos do artigo 895 do CPC - Lei 13.105/2015.. 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: GILSON JONAS RODRIGUES E GLEIDE ANGÉLICA DIAS RODRIGUES. 
 
 
Dr. JULIANO SOUZA QUEIROZ OAB 7948-0. 
 

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

