
    EDITAL DE VENDA JUDICIAL E INTIMAÇÃO 
 
O Exmo. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alta Floresta D’Oeste-RO, FABRÍZIO 
AMORIM DE MENEZES, FAZ SABER a todos quantos virem o presente EDITAL, ou dele 
tiverem conhecimento, que levará à venda na modalidade ELETRÔNICA na data e local e 
sob as condições adiante descritas: 

PROCESSO:  7000754-53.2018.8.22.0016 
CLASSE:   CARTA PRECATÓRIA CÍVEL 
EXEQUENTE(S): J&F INVESTIMENTOS S.A 
ADVOGADO(A)(S):   ALEXANDRE NELSON FERRAZ 
EXECUTADO(S): RICARDO BORGES ARANTES E JOAO ARANTES NETO 
ADVOGADO(A)(S):    RENATO MAURILIO LOPES, VERA LUCIA DIAS CESCO LOPES, 
GERALDO CESAR LOPES SARAIVA, ALINE SAPIA ZOCANTE SARAIVA, PEDRO 
HENRIQUE GOMES PETERLE E SEVERINO JOSE PETERLE FILHO 
 
VALOR DA DÍVIDA: R$ 1.220.552,24 (um milhão, duzentos e vinte mil, quinhentos e 
cinquenta e dois reais e vinte e quatro centavos), em 24 de abril de 2014. 

  

PRIMEIRO LEILÃO: 01/12/2021, às 9h, onde serão aceitos lances pela melhor oferta, 
desde que seja igual ou superior ao valor de avaliação. Não havendo lance igual ou superior 
ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção a 2ª venda. 

SEGUNDO LEILÃO: 10/12/2021, às 9h, onde serão aceitos lances com, no mínimo, 50% 
do valor de avaliação do bem. 

VENDA DIRETA: Não ocorrendo a arrematação dos bens em hasta pública nas duas datas 

designadas acima, fica autorizada a Leiloeira Oficial a proceder à VENDA DIRETA a 

particular no prazo de 02 (dois) meses depois da 2ª data designada, onde serão aceitas 

propostas por, no mínimo, 50% do valor de avaliação, sendo fechada em ciclos de 15 dias 

cada. Não havendo proposta, o novo ciclo será reaberto, até o prazo final. nas mesmas 

condições do presente Edital, por meio do site <www.rondonialeiloes.com.br>  

LEILÃO ELETRÔNICO PELO SITE: www.rondonialeiloes.com.br   

Obs.: A captação de lances será aberta após a publicação do edital. Em havendo lances 

nos três minutos antecedentes ao horário de encerramento do leilão haverá prorrogação de 

seu fechamento por igual período de tempo visando manifestação de outros eventuais 

licitantes. 

Caso não haja expediente nas datas designadas, o leilão realizar-se-á no primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo local e horário, independente de nova publicação ou intimação. 

DESCRIÇÃO DO BEM: 

Parte ideal correspondente a 33,32% dos imóveis:  

01) Lote de terras, situado no Rio Guaporé, denominadas São João e Ilha das Flores, 
características e confrontações: Lote de terras denominado São João com 1.053ha (um mil 
e cinquenta e três hectares), e lote de terras denominado lote das Flores com 2.022ha (dois 
mil e vinte e dois hectares), com o total de 3.075ha (três mil e setenta e cinco hectares), 
limitando-se pela frente com o Rio Guaporé, pelo lado de baixo e fundos com terras do 
Estado, e pelo lado de cima com o Rio Colorado, com o primeiro a 20,00 metros da margem 
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direita do Rio Guaporé, no lugar denominado Campos dos Amigos, no segundo marco a 
4.308,00 metros do primeiro marco ao rumo N-7º O a 30,00 metros do Morro Mundo Novo 
e o 3º marco a 1.800,00 metros do segundo marco ao rumo noroeste 58º na mata perto do 
citado morro Mundo Novo, e o quarto e último marco está a 6,00 metros da beiro do Rio 
Guaporé margem direita a 3.520,00 metros do 3º marco ao rumo S 32º E a 4.015,00 metros 
1º ao rumo, dividindo os lotes Ilhas das Flores e São João no lado de cima com o Rio 
Colorado. Imóvel matriculado sob o nº. 426 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca 
de Costa Marques/RO;  

02) Imóvel Seringal Ilha das Flores, com área total de 33.000ha (trinta e três mil hectares), 
situado no município de Costa Marques/RO, com os limites e confrontações que se 
seguem: Norte: Gleba Massaco; Sul: Rio Guaporé, Leste: Gleba Massaco, Oeste: Gleba 
Massaco. Descrição do perímetro: Partindo do ponto P-01, situado à margem direita do Rio 
Guaporé de Coordenadas Geográficas aproximadas, longitude 62º35’47’’ WGR e latitude 
13º00’52’’ S, deste por uma linha seca, no rumo aproximado de 00º00’N, limitando-se com 
a Gleba Massaco numa distância aproximada de 14.400,00 metros, até o ponto P-02, de 
coordenadas geográficas aproximadas, longitude 62º35’50’’ WGR e latitude 12º53’03’’S, 
deste por uma linha seca, no rumo aproximado 73º00’SE numa distância aproximada de 
27.800,00 metros, limitando-se com a gleba Massaco até o ponto P-03 de coordenadas 
geográfica longitude 62º21’10’’ WGR e latitude 12º57’27’’S, desta por uma linha seca no 
rumo aproximado de 44º00’SW, limitando-se com a gleba Massaco numa distância 
aproximada de 10.500,00 metros, até o ponto P-04 de coordenadas geográficas 
aproximadas de longitude 62º25’04’’ WGR e latitude 13º01’29’’S, deste por uma linha seca, 
no rumo aproximado de 70º00’NW numa distância aproximada de 5.200,00 metros 
limitando-se com o título definitivo Ilha das Flores até o ponto P-05 de coordenadas 
geográficas aproximadas longitude 62º27’41’’ WGR a latitude 13º00’27’’S, deste por uma 
linha seca, no rumo aproximado de 90º00’W, limitando-se com título definitivo São João 
numa distância aproximada de 2.900,00 metros, até o ponto P-06 de coordenadas 
geográficas aproximadas de longitude 62º29’12’’ WGR e latitude 13º00’27’’S, deste por uma 
linha seca no rumo aproximado de 6º00’SE, limitando-se com o título definitivo São João 
numa distância aproximada de 6.300,00 metros, até o ponto P-07 situado a margem direito 
do Rio Guaporé de coordenadas geográficas aproximadas longitude 62º28’48’’ WGR e 
latitude 13º03’30’’S, segue pela citada margem no sentido da Jusante, numa distância 
aproximada de 20.000,00 metros, até o ponto P-01, início da descrição deste polígono. 
Imóvel matriculado sob o nº. 311 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Costa 
Marques/RO.  

Obs.: A topografia dos lotes é levemente ondulada. Latitude de 13º03’34’’S e longitude 
62º33’56’’O na Sede da Fazenda localizada na margem direita do Rio Guaporé, com 
aproximadamente 75 Km de distância de Porto Rolim de Moura do Guaporé, por via 
hidrografia. A altitude neste mesmo ponto é de 203,00 metros acima do nível do mar. 
Partindo do município de Alta Floresta pela RO-135, percorre 90 Km, a seguir pega-se uma 
estrada municipal percorrendo 57 Km, até o Estacionamento do Distrito Porto Rolim de 
Moura do Guaporé, pertencente ao município de Alta Floresta do Oeste/RO, deslocando-
se por via hidrográfica em barco com motor 40, pelo Rio Mequens e em seguida pelo Rio 
Guaporé, percorre aproximadamente 62 Km onde situa-se o principal acesso à propriedade 
que está a margem direita do Rio Guaporé. As condições de acessos são classificadas em 
duas modalidades com a primeira sendo classificada como desfavorável, referindo-se ao 
percurso de estrada batida tendo como partida o município sede de Alta Floresta do Oeste 
até seu distrito de Porto Rolim de Moura do Guaporé, então temos a partir deste inicia-se a 
segunda modalidade que é classificada como desfavorável que se deve por ser somente 
possível o acesso aos imóveis por via hidrográfica navegando pelo Rio Guaporé. Quanto a 
tipologia, os imóveis possuem predominância de latossolo bem estruturado, em boa 
fertilidade aparente, problemas de retenção de água e mal drenagem (alagamento). Ao 



londo do imóvel precorre o curdo d’água permanente do Rio Guaporé. O fator de recursos 
hídricos é classificado como muito bom. Os imóveis são quase que em sua completa 
totalidade cobertos por vegetação de floresta tropical amazônica, também apresenta ainda 
que com pouquíssima área de ínfima extensão a presença de capim brachiaria humidicula, 
com aspecto de abandono e com muitas plantas invasores junto ao mesmo, e ainda em 
sua maior parte de existência localiza-se em local impróprio por ser área de preservação 
permanente. A maior vocação do imóvel como um todo é o de ser a área destinada a 
compensação ambiental para áreas com passíveis ambientais. O imóvel possui energia 
elétrica proveniente de baterias carregadas por placas solares e também dois potentes 
geradores a diesel (eventualmente usados), água encanada e aquecida por aquecedor 
solar. Benfeitoria não reprodutivas: Instalações da sede e demais edificações do imóvel 
perfazem 1.039,00m² (um mil e trinta e nove metros quadrados). Casa sede com 209,00m² 
(duzentos e nove metros quadrados), em alvenaria e madeira, com energia elétrica 
embutida, rede hidráulica e sanitária, coberta com telhas de barro. A benfeitoria 
aparentemente foi construída há mais de 20 anos e se apresenta em estado regular de 
conservação. Casa de funcionários com 120,00m² (cento e vinte metros quadrados) em 
alvenaria e madeira, com energia elétrica embutida, rede hidráulica e sanitária, coberta com 
telhas de barro. A benfeitoria aparentemente foi construída há mais de 20 anos e se 
apresenta em estado regular de conservação. Quartos/apartamento: 05 
quartos/apartamentos com total de 136,00m² (cento e trinta e seis metros quadrados) em 
alvenaria e madeira, com energia elétrica embutida, rede hidráulica e sanitária, coberta com 
telhas de barro. A benfeitoria aparentemente foi construída há mais de 20 anos e se 
apresenta em estado precário de conservação. Igreja com 73,20m² (setenta e três metros 
e vinte centímetros quadrados), em alvenaria e madeira, coberta com telhas de barro com 
arquitetura do século 19. A benfeitoria aparentemente foi construída há mais de 120 anos 
e se apresenta em estado precário de conservação. Rede de energia elétrica interna, 
monofásica de baixa tensão de fonte solar e armazenamento de carga por baterias, mas 
eventualmente produzida por geradores diesel. A benfeitoria encontra-se em bom estado 
de conservação. Caixas d’água elevada em base de alvenaria: 03 caixas d’água com 
capacidade de armazenamento de 5.000 litros cada, estando todas em regular de 
conservação. Edificações abandonadas: totalizam 554,00m² (quinhentos e cinquenta e 
quatro metros quadrados), divididos três edificações sendo um antigo convento, um 
casebre e a construção que abrigava motor estacionário. As benfeitorias aparentemente 
foram construídas há mais de 20 anos e se apresentam em mau estado de conservação 
(abandonadas). Benfeitorias reprodutivas: 46,0308 hectares de pastagem formada (em 
área legalmente permitida para exploração). Benfeitorias reprodutivas são aqueles que 
proporcionam rendimentos ao proprietário do imóvel, quando vendida ou exploradas. Por 
exemplo: culturas anuas ou perenes, como pomares, lavouras, pastagens e outras. 
Pastagem capim brachiaria: 94.9729 hectares de pastagens de capim braquiarão e 
humidicola, com grande incidência de plantas invasoras em maior parte das áreas. Estado 
considerado precário. Imóveis Cadastrados no Incra sob o nº. 001.090.001.627-7. 

AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 20.566.317,60 (vinte milhões, quinhentos e sessenta e seis 
mil, trezentos e dezessete reais e sessenta centavos). 

ÔNUS: MATRÍCULA Nº. 426: Hipotecas em favor do Banco do Brasil S/A; Penhora nos 
autos nº. 1.187/92, em favor do Banco do Brasil S/A; Arrolamento em trâmite na Receita 
Federal do Brasil de Ji-Paraná/RO; Penhora nos autos nº. 1038249-09.2014.8.26.0100, em 
favor de J&F Investimento, em trâmite no 40º Ofício Cível da Comarca de São Paulo/SP; 
Outros eventuais constantes na matrícula imobiliária;  

MATRÍCULA 311: Penhora nos autos nº. 1.187/92, em favor do Banco do Brasil S/A; 
Hipotecas em favor do Banco do Brasil S/A; Reserva Legal sobre uma área não inferior a 
80% (oitenta por cento) do imóvel; Servidão Florestal Permanente de uma área de 



2.198,6014 hectares; Arrolamento em trâmite na Receita Federal do Brasil de Ji-
Paraná/RO; Penhora nos autos nº. 0000171-32.2014.8.22.0016, em favor da União 
Federal, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Costa Marques/RO (arquivado); 
Penhora nos autos nº. 0005275-18.2012.8.22.0002, em favor da União Federal, em trâmite 
na 1ª Vara Cível da Comarca de Ariquemes/RO; Penhora nos autos nº. 0009902-
94.2014.8.22.0002, em favor da União Federal, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca 
de Ariquemes/RO; Penhora nos autos nº. 1038249-09.2014.8.26.0100, em favor de J&F 
Investimento, em trâmite no 40º Ofício Cível da Comarca de São Paulo/SP; Outros 
eventuais constantes na matrícula imobiliária. 

OBS.: Salvo pronunciamento judicial em sentido diverso, o pagamento deverá ser realizado 

de imediato pelo arrematante, por depósito judicial ou por meio eletrônico (art. 892, CPC). 

O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá arrematar em primeiro 

leilão por valor não inferior da avaliação, sendo o pagamento 25% de entrada e o restante 

em até 30 vezes, garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis e por hipoteca 

do próprio bem quando se tratar de imóveis. A aquisição em prestações indicarão o prazo, 

a modalidade, o indexador de correção monetária e as condições de pagamento do saldo. 

No caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por 

cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas. O inadimplemento 

autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do 

arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos ser formulados nos 

autos da execução em que se deu a arrematação. Os lances à vista sempre prevalecerão 

sobre as propostas de pagamento parcelado (art. 895, CPC).  

Arrematação com créditos do próprio processo: Poderá o exequente arrematar o bem 

utilizando os créditos do próprio processo, observado o previsto no art. 892, §1º, § 2º e § 

3º, do CPC. 

MODALIDADE ELETRÔNICA: Quem pretender arrematar os ditos bens, deverão ofertar 

lances pela internet por meio do site <www.rondonialeiloes.com.br>, devendo para tanto os 

interessados efetuarem o cadastramento prévio, no prazo máximo de 24h antes do leilão, 

ficando ciente de que os arrematantes deverão depositar a disposição do juízo o valor da 

arrematação, via depósito judicial no prazo de 24h, seguindo as demais regras da forma de 

pagamento (Vista/Parcelado) escolhida para cada arrematação.  

ADVERTÊNCIAS: 

 1) Havendo arrematação dos bens, será devida a comissão de 5% sobre o 
valor da arrematação, em favor da leiloeira, devendo a comissão ser paga 
diretamente à leiloeira. 

2) Caso o(a) executado(a) resolva adimplir a dívida diretamente com o(a) 
exequente, depois de iniciado o procedimento para a realização dos leilões, 
caberá a parte exequente exigir da parte executada um acréscimo de 2% 
(dois por cento) sobre o valor atualizado do débito, para o pagamento dos 
honorários da leiloeira, ficando, nesta hipótese, o exequente obrigado ao 
pagamento diretamente a leiloeira. 

2.1) Na hipótese de acordo ou remição após a realização da alienação, a 
leiloeira fará jus à comissão prevista no item 1 do presente edital, conforme 
§ 3º, do art. 7º, da Resolução nº 236/2016 do CNJ.  
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 3) Havendo arrematação no primeiro leilão, fica automaticamente cancelado o 
segundo. 

  4)Havendo débitos tributários ou administrativos que incidam sobre os bens, 
haverá sub-rogação sobre o preço da arrematação, sendo que os bens 
serão entregues livres e desembaraçados de ônus. 

 5) Todas as pessoas jurídicas regularmente constituídas e as pessoas naturais 
capazes podem participar do leilão, exceto o juiz do feito, o membro do 
Ministério Público e da Defensoria Pública, o Diretor de Secretaria e os 
demais servidores e auxiliares da justiça desta localidade, o leiloeiro, o 
depositário, o avaliador e o oficial de justiça, além daqueles que forem 
responsáveis pela administração dos bens leiloados, conforme determina o 
artigo 890 do Código de Processo Civil de 2015. 

 6) Salvo nas hipóteses do artigo 903, §§ 1º e 5º, do Código de Processo Civil 
de 2015, não serão aceitas desistências dos arrematantes, reclamações 
posteriores sobre os bens ou alegações de desconhecimento das cláusulas 
deste edital, para se eximirem das obrigações assumidas, observada, ainda, 
a sanção criminal prevista no artigo 358 do Código Penal (“Artigo 358 - 
Impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial; afastar ou procurar 
afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude 
ou oferecimento de vantagem: Pena - detenção, de dois meses a um ano, 
ou multa, além da pena correspondente à violência.”). 

7) Em caso de não pagamento da arrematação, o lote será repassado ao 
segundo colocado pelo último lance ofertado, e caso tenha interesse. 

8)  VISTORIA DO BEM. A localização dos bens para visitação é a declarada 
neste edital. Antes dos dias marcados para o leilão, os interessados terão o 
direito de visitação dos bens nos locais em que se encontram. Se a parte ré 
ou o depositário impedirem a vistoria, o interessado deve entrar em contato 
com o escritório do leiloeiro oficial nomeado ou peticionar a este juízo. O bem 
será vendido no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, 
constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas 
designadas para as alienações judiciais eletrônicas. 

 

INTIMAÇÕES: Ficam desde logo intimadas as partes, os coproprietários, os interessados 

e principalmente, os executados, credores hipotecários ou credores fiduciários, bem como 

os respectivos cônjuges, se casados forem, e: RICARDO BORGES ARANTES E JOAO 

ARANTES NETO, se por ventura não forem encontrados para intimação pessoal, bem 

como para efeitos do art. 889, inciso I, do CPC, e do direito de remição do art. 826. 

Conforme art. 887 este edital será publicado eletronicamente no site 

www.rondonialeiloes.com.br 

DÚVIDAS E INFORMAÇÕES SOBRE AS REGRAS DO LEILÃO E PARCELAMENTO: 

Fone: 69-98136-0056 /69-3421-1869             E-mail: leiloes.rondonia@gmial.com 
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FABRÍZIO AMORIM DE MENEZES  
Juiz de Direito 


