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EDITAL   DE   LEILÃO   E   INTIMAÇÃO   

  
O  Douto  Juízo  da  1ª  Vara  Cível  da  Comarca  de  Sorriso/MT,  faz  saber  a  todos  quanto  possam                   
interessar  que,  nos  termos  estabelecidos  neste  edital,  será  realizado  leilão  público,  por  meio  do                
portal    www.tezaleiloes.com.br .     

  
PROCESSO:    4957-29.2009.811.0040     -   Execução   de   Título   Extrajudicial.   
EXEQUENTE:   BANCO   JOHN   DEERE   S/A     -   CNPJ   91.884.981/0001-32.   
EXECUTADOS:    ELIDIA   MARIA   CAZARIN   FIORI    -   CPF   767.535.499-00;   

 ARIOVALDO   FIORI    -   CPF   183.456.899-49.   
INTERESSADOS:  PREFEITURA   DE   SANTA   CARMEM    -   CNPJ   37.465.283/0001-57;   

 PROCESSO   Nº   1001783-21.2019.8.11.0015    -   3ª   Vara   Cível   de   Sinop/MT;   
 INSTITUTO   NAC.   DE   COLONIZAÇÃO   E   REFORMA   AGRÁRIA   -   INCRA .   

  
LEILÃO   ÚNICO:  início   em    09/11/2021,    às    14h40min    e   encerramento   às    15h00min .     1

LANCE   MÍNIMO:   50%   (cinquenta   por   cento)    do   valor   da   avaliação.     
  

DESCRIÇÃO  DO  BEM:  LOTE  Nº  62  (SESSENTA  E  DOIS),  SITUADO  NA  GLEBA  SANTA               
FELICIDADE,   neste  município  de  Sinop,  Estado  de  Mato  Grosso,  com  área  de  150ha.  (cento  e                 
cinquenta  hectares),  dentro  dos  seguintes  limites  e  confrontações:  Do  marco  nº  01  ao  marco  nº  02,                  
rumo  de  69º00’NW.,  desistência  de  3.370  metros,  confrontando  com  o  lote  nº  61;  Do  marco  02  ao                   
marco  03,  rumos  diversos,  distâncias  diversas,  num  total  de  1.200  metros,  confrontando  com  o                
Ribeirão  Maga  e  Rio  Manitsua  Missu;  Do  marco  03  ao  marco  04,  rumo  de  62º30’SE,  distância  de                   
3.620  metros,  confrontando  com  o  lote  nº  64;  Do  marco  04  ao  marco  nº  01,  rumo  do  12º30’SE.,                    
distância  de  220  metros,  confrontando  com  a  Estrada.  INCRA  Nº  901.164.148.105-4.  MATRÍCULA              
Nº  3.028,  do  1º  RGI  de  Sinop/MT.  LOCALIZAÇÃO  (Av.07,  de  18/07/07):  Gleba  Santa  Felicidade,                
S/N,   Zona   Rural,   Município   de   Santa   Carmem/MT,   CEP   78545-000.   DEPOSITÁRIO:   a   Executada.     
  

AVALIAÇÃO:  R$  1.462.050,00  (um  milhão,  quatrocentos  e  sessenta  e  dois  mil  e  cinquenta               
reais) ,   em   maio   de   2017.   
  

DÉBITO  DA  DEMANDA:   R$  1.113.802,79  (um  milhão,  cento  e  treze  mil,  oitocentos  e  dois  reais  e                  
setenta  e  nove  centavos),  em  setembro  de  2021,  a  ser  atualizado  antes  de  instalado  eventual                 
concurso   de   credores.   

  
I  -  CONDIÇÕES  GERAIS:   o  leilão  será  conduzido  pelo  Leiloeiro  Oficial  ERICK  SOARES  TELES,                
inscrito  na  JUCEMAT  sob  a  matrícula  n°  26,  com  escritório  profissional  à  Rua  Mar  Del  Plata,  nº  124,                    
Jardim  das  Américas,  Cuiabá/MT,  CEP  78.060-585,  realizado  exclusivamente  de  forma            
ELETRÔNICA   por   meio   do   portal    TEZA   LEILÕES ,   website    www.tezaleiloes.com.br .   
  

Compete  aos  interessados  em  participar  do  leilão:  a)  cadastrar  previamente  no  site;  b)  solicitar                
habilitação  com  antecedência  de  24h  da  data  prevista  para  o  encerramento  de  cada  leilão;  c)  ler                  
atentamente  o  edital  de  leilão  e  documentos  disponibilizados  no  site;  d)  ao  arrematante,  enviar  o                 
comprovante  de  pagamento  ao  leiloeiro  no  prazo  improrrogável  de  um  dia  útil  ao  e-mail                
contato@tezaleiloes.com.br  ou  outro  indicado  pelo  leiloeiro;  e)  assegurar  que  possui  os  requisitos              
de  estrutura  para  participar  do  leilão  via  internet  (conexão,  equipamento,  etc) ;  f)  analisar               2

detalhadamente  os  lotes,  documentos  e  informações  do  leilão,  inclusive  visitando  o(s)  bem(ns),              
quando   possível,   mediante   prévio   agendamento,   além   das   informações   abaixo:   

  

1  Horário   de   Brasília.   
2  Consulte   os   requisitos   de   sistema   indicados   no   site    www.tezaleiloes.com.br     

  

http://www.tezaleiloes.com.br/
http://servicos.tjmt.jus.br/processos/comarcas/dadosProcessoPrint.aspx
http://www.tezaleiloes.com.br/
mailto:contato@tezaleiloes.com.br
http://www.tezaleiloes.com.br/


  

II  -  ÔNUS:   a  penhora  do  bem  referente  a  este  processo  encontra-se  assentada  às  fls.  48  dos  autos                    
e  na  Av.  09,  de  24/07/2015,  da  respectiva  matrícula  do  imóvel.  Consta  na  R.  08,  de  15/08/2007,  da                    
matrícula,   HIPOTECA  em  favor  da  Exequente.  Conta  na  Av.  11,  de  01/04/2019,  da  matrícula,                
EXISTÊNCIA  DE  AÇÃO ,  processo  nº  1001783-21.2019.8.11.0015,  em  trâmite  perante  a  3ª  Vara              
Cível  de  Sinop/MT.  Não  foi  possível  realizar  pesquisa  de  débitos  junto  a  Prefeitura  de  Santa                
Carmem,  visto  a  ausência  do  número  do  CCIR  na  matrícula,  entretanto,  mesmo  que  tenha  débitos,                 
estes  não  serão  de  responsabilidade  do  arrematante.  Não  há  nos  autos  informações  de  que  sobre                 
o   bem   recaia   outros   ônus,   recursos   ou   processos.   
  

III  -  DÉBITOS,  ÔNUS  E  HIPOTECA:   o  arrematante  arcará  com  os  débitos  pendentes  que  recaiam                 
sobre  o  bem,  exceto  os  débitos   propter  rem  e  de  natureza  tributária  (IPTU/ITR),  conforme  o  artigo                  
130,  parágrafo  único,  do  Código  Tributário  Nacional,  que  serão  sub  rogados  no  valor  da                
arrematação.  Eventuais  penhoras  e  hipotecas  serão  extintas  com  a  arrematação,  ficando  o              
arrematante  livre  de  qualquer  obrigação  com  esses  credores.  O  imóvel  será  vendido  no  estado  de                 3

conservação  em  que  se  encontra,  sem  garantia,   ad  corpus ,  constituindo  ônus  do  interessado               
verificar  suas  condições.  Correrão  por  conta  do  arrematante  as  despesas  e  os  custos  relativos  à                 
desmontagem,   remoção,   transporte   e   transferência   patrimonial   dos   bens   arrematados.   
  

IV  -  PAGAMENTO:   À  VISTA  -  pagamento  em  até  24  horas  após  ter  sido  declarado  vencedor  pelo                   
leiloeiro.  Qualquer  proposta  diversa  da  ora  estabelecida,  acaso  frustrada  a  tentativa  de  alienação               
por  esta  condição,  deverá  ser  tomada  por  termo  pelo  leiloeiro,  a  ser  apresentada  por  meio  de                  
proposta   escrita,   que   ficará   sujeito   a   aprovação   das   partes   e   do   Juízo.   
  

V  -  COMISSÃO:   5%  (cinco  por  cento)  do  valor  da  arrematação,  não  incluída  no  valor  do  lance.  Em                    
caso  de  acordo,  remição  ou  adjudicação  superveniente  à  designação  do  leilão,  a  comissão  do                
leiloeiro  será  de  2%  (dois  por  cento)  sobre  o  valor  do  bem  penhorado,  salvo  se  superior  à  dívida,                    
quando,  então,  a  aludida  porcentagem  (2%)  deverá  recair  sobre  esse  valor  da  dívida,  a  qual  será                  
suportada  pelo  adjudicante  ou  pelo  executado,  conforme  o  caso.  Na  hipótese  de  acordo  ou  remição                 
após  a  realização  da  alienação,  o  leiloeiro  fará  jus  à  comissão  de  5%  (cinco  por  cento)  prevista                   
acima.  O  pagamento  será  feito  por  meio  indicado  pelo  leiloeiro  oficial  e  o  comprovante  deverá  ser                  
imediatamente   encaminhado   pelo   e-mail:    contato@tezaleiloes.com.br .   
  

VI  -  CIENTIFICAÇÃO  E  PUBLICAÇÃO  DO  EDITAL:   para  fins  do  que  disposto  no  art.  889,  incisos  I                   
à  VIII  e  parágrafo  único,  do  CPC,  ficam  cientes  da  alienação  as  partes  por  seus  patronos  e                   
representantes  legais  (quando  for  o  caso),  seus  respectivos  cônjuges,  interessados  descritos  acima              
ou  não,  não  podendo  alegar  desconhecimento  diante  da  publicidade  em  rede  mundial  de               
computadores.  Este  edital  será  publicado  no  sítio  eletrônico   www.tezaleiloes.com.br ,  conforme            
previsto   no   art.   887,   §2°,   do   Código   de   Processo   Civil   -   CPC.   
  

Este  certame  é  regido  pelas  normas  e  penas  previstas  no  Código  de  Processo  Civil,  Código  Penal,                  
Resolução  CNJ  n°  236/2016,  Decreto  n°  21.981/1932  e  demais  normas  aplicáveis,  em  especial  no                
que  diz  respeito  à  inadimplência,  desistência,  tentativa  de  impedir  ou  atrapalhar  o  certame  e                
reparação   de   danos.   

  
Sorriso   (MT),   17   de   Setembro   de   2021.   

  
  

PAULA   SAIDE   BIAGI   MESSEN   MUSSI   CASAGRANDE   
Juíza   de   Direito   

3  Art.   908,   parágrafo   primeiro,   CPC,   art.   130,   parágrafo   único,   CTN   e   art.   1.499,   CC.   
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