
RELAÇÃO DE EDITAIS – LEILÃO REGIONAL (VARAS DO 
TRABALHO DE CUIABÁ E VÁRZEA GRANDE) 1º.: 13.03.2020 – 

2º.: 27.03.2020 
 

1ª VARA DO TRABALHO DE CUIABÁ 
 

 
EDITAL DE ALIENAÇÃO JUDICIAL 

 
O(A) Doutor(a) DAYNA LANNES ANDRADE, Juiz(íza) Titular da 1ª Vara do Trabalho de 
CUIABÁ, no uso de suas atribuições legais, torna público que fará realizar a alienação 
judicial dos bens penhorados nos autos do processo abaixo identificado, sob as condições 
adiante descritas: 
 
Data do 1º LEILÃO: 13/03/2020, das 08:30h às 14:30h - Início de lances via internet: 
02/03/2020. 
Data do 2º LEILÃO: 27/03/2020, das 08:30h às 14:30h - Início de lances via internet: 
16/03/2020. 
 
Local: Rua Engenheiro Edgard Prado Arze, 191, Centro Político Administrativo, 
Cuiabá/MT, 6º. andar do Prédio Administrativo do TRT da 23ª Região (Auditório do 
CEFOR). 
 
Leiloeiro: Silvio Luiz Silva de Moura (www.mlleiloes.com.br) 
 
Da Arrematação:  1º LEILÃO –       lance mínimo de 100% do valor de avaliação   (ou 

valor e condições fixados pelo juiz da execução). 
 
                               2º LEILÃO –      lance mínimo fixado pelo juiz da execução. 

 
O 2º LEILÃO prosseguirá no dia útil imediato, à mesma hora em que teve início, 
independentemente de novo edital, se for ultrapassado o horário de expediente forense. 
 
A alienação será realizada, simultaneamente, nas modalidades PRESENCIAL e 
ELETRÔNICA. 
 
O portal web www.mlleiloes.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.  
 
Quem pretender ofertar lance de modo presencial, deverá comparecer no local, dia e hora 
acima mencionados munido dos seguintes documentos: 

I. Pessoa física: documento de identificação pessoal com fotografia e CPF. Nos casos 
de arrematação de bens imóveis, os casados ou que convivem em união estável 
deverão informar o nome e CPF do cônjuge ou companheiro(a).  

II. Pessoa jurídica: cópia do Contrato Social com as respectivas alterações e documentos 
pessoais do titular ou seu representante legal.    

III. Participação por procuração: A procuração deverá conter poderes específicos para o 
ato de arrematação.   

 
Aquele que quiser participar da alienação judicial via internet deverá cadastrar-se 
previamente no site da leiloeira, acima informado, ficando ciente de que o cadastramento 
implicará na aceitação integral das disposições da R.A. SECOR N. 299/2016, que aprovou 
o Provimento n. 03/2016, disponível no link http://portal.trt23.jus.br/portal/leil%C3%B5es, 
na aba “Regulamentação Interna”, do sítio eletrônico deste Tribunal Regional 
(www.trt23.jus.br), bem como das condições estipuladas neste edital. 
 

http://portal.trt23.jus.br/portal/leil%C3%B5es


A aprovação do cadastro e as informações necessárias (login e senha) para acesso ao 
sistema, onde se desenvolverá a alienação eletrônica, serão comunicadas através do e-
mail informado pelo usuário, que se responsabilizará por todas as negociações realizadas 
em seu código, com o uso da respectiva senha. 
 
ADVERTÊNCIAS: 
1. Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram, sem garantia, 
constituindo ônus do interessado verificar suas condições antes da alienação judicial. 
2. Fica o arrematante ciente de que pagará, no ato da arrematação, a comissão do leiloeiro 
– no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação – que não poderá 
ser incluída no valor do lanço. 
3. Sempre que houver o parcelamento do valor da arrematação, a primeira parcela deverá 
ser paga à vista, ficando o arrematante como fiel depositário do bem (art. 264, § 1º, da 
Consolidação Normativa dos Provimentos do TRT da 23ª Região).  
4. A arrematação será desfeita se o arrematante inadimplir alguma das parcelas no prazo 
assinalado, caso em que perderá, em favor da execução, os depósitos já efetuados (art. 
265, da Consolidação Normativa dos Provimentos do TRT da 23ª Região). 
5. Quem pretender arrematar, adjudicar, ou remir ditos bens, deverá estar ciente de que à 
espécie aplicam-se os preceitos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), da LEI 
N.º 6.830/1980 (que dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública) 
e do Novo Código de Processo Civil (CPC), observada a ordem de citação, a omissão e 
a compatibilidade, principalmente dos dois últimos institutos. 
6. Deverá, ainda, observar o disposto no art. 273, parágrafos 2º e 4º, da Consolidação 
Normativa dos Provimentos do TRT da 23ª Região, disponível no link 
http://portal.trt23.jus.br/portal/leil%C3%B5es, na aba “Regulamentação Interna”, do sitio 
eletrônico deste Tribunal Regional (www.trt23.jus.br), que regulamenta o pagamento ao 
leiloeiro Oficial. 
7. Caso não sejam cientificadas da alienação judicial, por qualquer motivo, quando da 
expedição das respectivas notificações postais, ficam as partes intimadas por meio deste 
edital, observado o disposto no parágrafo único do art. 274, CPC. 

PROCESSO: CartPrecCiv 0001049-29.2011.5.23.0001 (PJE). 
AUTOR: José Mauro Xavier Pinto 
ADVOGADO:  
RÉU: Oliveira Locadora de Veículos Ltda.  
ADVOGADO: - 
 
DESCRIÇÃO DO BEM: um lote de terreno urbano, nesta capital, denominado lote de nº 
07, da quadra 33, do loteamento “Recanto dos Pássaros”, com área de 591,69m2, medindo 
20,42m de frente para a Avenida C, fundos: 17:00m-NE com o lote 06, lado direito 35,26m-
NW com o lote 08, lado esquerdo 29,26m-SE com a rua 13. Matriculado sob o nº 37.681- 
Livro 02, do 6º Ofício de Registro da Cuiabá. O lote fica entre a Rua 13e AV C, todas 
asfaltadas, está murado com placas de cimento, contendo uma pequena edícula, pequena 
construção sem acabamento. 
 
Existe registro de indisponibilidade protocolo: 201705.1109.00283743-A-940-CNIB. 
Existe ofício n. 448/2017, expedido pelo juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de 
Cuiabá, m 23/10/2017, extraída dos autos da Ação de Usucapião – processo: 56229-
20.2013.811.0041- código 853561, tendo como polo ativo: 
Valderez Correia de Souza e polo Passivo: Ricardo José de Oliveira, Maria de Betânia 
Palhares de Oliveira e Outros. 
    
Existência de processo de execução fiscal informado pelo Município de Cuiabá às n. 
1030389-49.2017.8.11.0041-fls. 190/192, bem assim as averbações contidas na 
certidão de f. 189, ainda ativas (não canceladas), todos documentos dos autos 
físicos. 
 
DATA DA AVALIAÇÃO: 07/02/2018   VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 120.000,00 
(Cento e vinte mil reais). 

http://portal.trt23.jus.br/portal/leil%C3%B5es


CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  
 

                    1º Leilão: –               lance mínimo da arrematação será de 60% (sessenta por cento) da 
avaliação do bem objeto de alienação e as seguintes condições de 
pagamento: o pagamento será preferencialmente à vista ou de forma 
parcelada, em até 12 parcelas iguais e sucessivas. Em caso de 
parcelamento, deverá ser pago, pelo menos, 25% do valor do lance à 
vista. 

 
                        2º Leilão: –               lance mínimo da arrematação será de 60% (sessenta por cento) 

da avaliação do bem objeto de alienação e as seguintes condições 
de pagamento: o pagamento será preferencialmente à vista ou de 
forma parcelada, em até 12 parcelas iguais e sucessivas. Em caso de 
parcelamento, deverá ser pago, pelo menos, 25% do valor do lance à 
vista. 

 
DEPOSITÁRIO: Ricardo José de Oliveira e Maria Betânia Palhares. 
 
ENDEREÇO: Rua Estevam Peres Bomediano, 340, Presidente Prudente -SP. 
 
LOCAL ONDE SE ENCONTRA O BEM: Cuiabá/MT. 
 
Eu, ROMILDA APARECIDA MELO BONACCI, analista Judiciário, de ordem, digitei o 
presente Edital que vai assinado pelo (a) (Diretor(a) ou Juiz(íza). 
 

 
PROCESSO: 0106600-86.1997.5.23.0001 (PJE) 
AUTOR: Lucia Ferreira de Magalhaes  
ADVOGADO: Valdecir Calça – OAB/MT 5247 
RÉU: Eduardo Flores  
ADVOGADO: - 
 
DESCRIÇÃO DO BEM: um lote de terreno-modulação- quadra 1/2módulos nº 2,3,4,5 e 6 
cm área total de 4.320,00m desmembrada de área menor tendo como forma de um 
polígono retangular com os seguintes limites e confrontações: lado 1,2-56º 47º- 72,00m; 2-
3, 33º 13’ SW-60,00m; 3-4 56º 47’NW- 72,00m; 4-1-33º 13’NE – 60,00m. Matriculado no 
cartório do 5º Ofício de Cuiabá sob nº 51693, livro 02. Existe uma construção comercial 
sobre o imóvel com 1.203,70m2 de área construída, sendo composto de 02 setores: 01 
administrativo, e 01 comercial, com 13 peças, assim dividida. 
Setor Administrativo: Com área de 245,12m2 de construção e alvenaria, parede com 3,00m 
de altura revestidas com argamassa mista, fundações e estruturas em concreto armado. 
Essa área administrativa foi transformada em moradia do Réu. Estrutura que necessita de 
uma boa reforma. 
 
Setor Industrial: Com área de 958,58m2 de construção em alvenaria, parede com 5,00 de 
altura, revestidas com argamassa mista, fundações e estrutura de concreto armado. A 
cobertura em telha onduladas de alumínio e apoiadas sobre estrutura metálica. O piso é 
de cimento. O Setor industrial está desativado há bom tempo, precisando de uma reforma 
completa. O lote é todo cercado e o acesso se dá pela frontal do lote, através do portão 
metálico. Toda a construção está abandonada. 
    
DATA DA AVALIAÇÃO: 29/08/2019   VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 1.470,220,00. 
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  
 

                           1º Leilão: –   lance mínimo da arrematação será de 100% (cem por cento) da avaliação 
do bem objeto de alienação e as seguintes condições de pagamento: o pagamento será 
preferencialmente à vista ou de forma parcelada, em até 12 parcelas iguais e sucessivas. 
Em caso de parcelamento, deverá ser pago, pelo menos, 25% do valor do lance à vista. 



 
2º Leilão: –   lance mínimo da arrematação será de 60% (sessenta por cento) da avaliação 

do bem objeto de alienação e as seguintes condições de pagamento: o 
pagamento será preferencialmente à vista ou de forma parcelada, em 
até 12 parcelas iguais e sucessivas. Em caso de parcelamento, deverá 
ser pago, pelo menos, 25% do valor do lance à vista. 

 
DEPOSITÁRIO: Lucia Ferreira de Magalhães. 
ENDEREÇO: Av Soares de Andrade, Qd. 08, Casa 235, Bairro: João Bosco  
Pinheiro, Cuiabá/MT. 
 
LOCAL ONDE SE ENCONTRA O BEM: Distrito Industrial – Cuiabá/MT. 
 
Eu, ROMILDA APARECIDA MELO BONACCI, analista Judiciário, de ordem, digitei o 
presente Edital que vai assinado pelo (a) (Diretor(a) ou Juiz(íza). 
 
Cuiabá - MT, 06/02/2020 

____________________________ 
Dayna Lanes Andrade 

Juíza do Trabalho-1ª VT Cuiabá  
 
 
 

2ª VARA DO TRABALHO DE CUIABÁ 
 

EDITAL DE ALIENAÇÃO JUDICIAL 
 

O Doutor EDEMAR BORCHARTT RIBEIRO, Juiz Substituto no exercício da titularidade da 
2ª Vara do Trabalho de Cuiabá, no uso de suas atribuições legais, torna público que fará 
realizar a alienação judicial dos bens penhorados nos autos do processo abaixo 
identificado, sob as condições adiante descritas: 
 
Data do 1º LEILÃO: 13/03/2020, das 08:30h às 14:30h - Início de lances via internet: 
02/03/2020. 
Data do 2º LEILÃO: 27/03/2020, das 08:30h às 14:30h - Início de lances via internet: 
16/03/2020. 
 
Local: Rua Engenheiro Edgard Prado Arze, 191, Centro Político Administrativo, 
Cuiabá/MT, 6º. andar do Prédio Administrativo do TRT da 23ª Região (Auditório do 
CEFOR). 
 
Leiloeiro: Silvio Luiz Silva de Moura (www.mlleiloes.com.br) 
 
Da Arrematação:  1º LEILÃO – lance mínimo de 100% do valor de avaliação (ou valor 
                                                    e condições fixados pelo juiz da execução). 
                               2º LEILÃO – lance mínimo fixado pelo juiz da execução. 

 
O 2º LEILÃO prosseguirá no dia útil imediato, à mesma hora em que teve início, 
independentemente de novo edital, se for ultrapassado o horário de expediente forense. 
 
A alienação será realizada, simultaneamente, nas modalidades PRESENCIAL e 
ELETRÔNICA. 
 
O portal web www.mlleiloes.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.  
 



Quem pretender ofertar lance de modo presencial deverá comparecer no local, dia e hora 
acima mencionados, munido dos seguintes documentos: 
 
I. Pessoa física: documento de identificação pessoal com fotografia e CPF. Nos casos 

de arrematação de bens imóveis, os casados ou que convivem em união estável 
deverão informar o nome e CPF do cônjuge ou companheiro(a).  

II. Pessoa jurídica: cópia do Contrato Social com as respectivas alterações e documentos 
pessoais do titular ou seu representante legal.    

III. Participação por procuração: A procuração deverá conter poderes específicos para o 
ato de arrematação.   

 
Aquele que quiser participar da alienação judicial via internet, deverá cadastrar-se 
previamente no site do leiloeiro, acima informado, ficando ciente de que o cadastramento 
implicará na aceitação integral das disposições da R.A. SECOR N. 299/2016, que aprovou 
o Provimento n. 03/2016, disponível no link http://portal.trt23.jus.br/portal/leil%C3%B5es, 
na aba “Regulamentação Interna”, do sítio eletrônico deste Tribunal Regional 
(www.trt23.jus.br), bem como das condições estipuladas neste edital. 
 
A aprovação do cadastro e as informações necessárias (login e senha) para acesso ao 
sistema, onde se desenvolverá a alienação eletrônica, serão comunicadas através do e-
mail informado pelo usuário, que se responsabilizará por todas as negociações realizadas 
em seu código, com o uso da respectiva senha. 
ADVERTÊNCIAS: 
1. Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram, sem garantia, 
constituindo ônus do interessado verificar suas condições antes da alienação judicial. 
2. Fica o arrematante ciente de que pagará, no ato da arrematação, a comissão do leiloeiro 
– no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação – que não poderá 
ser incluída no valor do lanço. 
3. Sempre que houver o parcelamento do valor da arrematação, a primeira parcela deverá 
ser paga à vista, ficando o arrematante como fiel depositário do bem (art. 264, § 1º, da 
Consolidação Normativa dos Provimentos do TRT da 23ª Região).  
4. A arrematação será desfeita se o arrematante inadimplir alguma das parcelas no prazo 
assinalado, caso em que perderá, em favor da execução, os depósitos já efetuados (art. 
265 da Consolidação Normativa dos Provimentos do TRT da 23ª Região). 
5. Quem pretender arrematar, adjudicar ou remir ditos bens, deverá estar ciente de que à 
espécie aplicam-se os preceitos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), da LEI 
N.º 6.830/1980 (que dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública) 
e do Novo Código de Processo Civil (CPC), observada a ordem de citação, a omissão e 
a compatibilidade, principalmente dos dois últimos institutos. 
6. Deverá, ainda, observar o disposto no art. 273, §§ 2º e 4º, da Consolidação Normativa 
dos Provimentos do TRT da 23ª Região, disponível no link 
http://portal.trt23.jus.br/portal/leil%C3%B5es, na aba “Regulamentação Interna”, do sitio 
eletrônico deste Tribunal Regional (www.trt23.jus.br), que regulamenta o pagamento ao 
leiloeiro Oficial. 
7. Caso não sejam cientificadas da alienação judicial, por qualquer motivo, quando da 
expedição das respectivas notificações postais, ficam as partes intimadas por meio deste 
edital, observado o disposto no parágrafo único do art. 274 do CPC. 

PROCESSO: 0000049-44.2018.5.23.0002 (PJe) 
AUTORA: SELMA VENTURA DA SILVA PINTO (CPF 913.205.421-15) 
ADVOGADO: TELDO HENRIQUE PALMA FERNANDES DA SILVA (OAB: MT21603/O) 
1º RÉU: VAUREK & VAUREK LTDA - ME (CNPJ: 10.142.365/0001-04) 
ADVOGADO: LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN (OAB: MT14309) 
2º RÉU: FABIO CRISTIANO VAUREK - CPF: 017.178.629-77 
 
DESCRIÇÃO DO BEM: 01 (UM) VEÍCULO MARCA I/CHERY CIELO 1.6 HATCH, PLACA 
FBM 1147, LVVDB11B6CD036361, RENAVAN 00459194143, MOVIDO A GASOLINA, 
ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2011/2012, COR BRANCA, HODÔMETRO 74.839 KM, 
PINTURA E LATARIA CONSERVADOS, PNEUS USADOS, MOTOR EM 

http://portal.trt23.jus.br/portal/leil%C3%B5es
http://portal.trt23.jus.br/portal/leil%C3%B5es


FUNCIONAMENTO E VEÍCULO EM ESTADO GERAL BOM DE CONSERVAÇÃO E USO, 
O QUAL AVALIO EM R$ 19.000,00 (DEZENOVE MIL REAIS). Observações: 1) descrição 
do bem conforme auto de penhora e avaliação de Id. ab5df11; 2) anexados nos autos, sob 
os Id’s: 10bf36c, 41dcc6a, 6c5cfb4 e b8100ac, fotos do CRLV e do veículo, 
respectivamente. 
 
DATA DA AVALIAÇÃO: 27/07/2019. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 19.000,00. 
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  
1º Leilão: lance mínimo de 100% à vista ou em até 06 vezes mediante o pagamento da 
entrada em 30%, além da comissão do leiloeiro designado (5%).  
2º Leilão: lance mínimo de 60% à vista ou em até 06 vezes mediante o pagamento da 

entrada em 30%, além da comissão do leiloeiro designado (5%). 

 
DEPOSITÁRIO: FABIO CRISTIANO VAUREK - CPF: 017.178.629-77. 
ENDEREÇO: AV. ARCHIMEDES PEREIRA LIMA, 688 – APTO 601 – CUIABÁ/MT. 
 
LOCAL ONDE SE ENCONTRA O BEM: AV. GONÇALO ANTUNES DE BARROS, 22 – 
JARDIM LEBLON – CUIABÁ/MT. 
 
Eu, Fernando Bastos Martinho Júnior, (Analista Judiciário), de ordem, digitei o presente 
Edital que vai assinado pelo Exmo. Juiz do Trabalho EDEMAR BORCHARTT RIBEIRO 
 
PROCESSO: 0000088-12.2016.5.23.0002 (PJe) 
AUTORA: CAMILA IOMARA AMORIM DA SILVA - CPF: 052.848.541-52 
ADVOGADO: JULIA JANE BRANDAO GOEBEL - OAB: MT7580 
1º RÉU: MC - HOTELARIA E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 10.981.042/0001-04 
ADVOGADO: EMANOUELLY DE SOUZA MORAES COSTA - OAB: MT17018/O 
2º RÉU: FAROL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 
04.784.413/0001-65 
ADVOGADO: EMANOUELLY DE SOUZA MORAES COSTA - OAB: MT17018/O 
3º RÉU: YPENGE - PROJETOS FLORESTAIS E AMBIENTAIS LTDA - EPP - CNPJ: 
07.590.794/0001-30 
4º RÉU: CONSORCIO SALGADEIRA - CNPJ: 19.251.992/0001-58 
ADVOGADO: EMANOUELLY DE SOUZA MORAES COSTA - OAB: MT17018/O 
5º RÉU: DOMINGOS MENEZES FILGUEIRA MOUSSALEM - CPF: 714.056.071-49 
6º RÉU: MARIANA PORTO MOUSSALEM - CPF: 853.567.431-49 
7º RÉU: CAIO PORTO MOUSSALEM - CPF: 722.027.261-87 
8º RÉU: LOURIVAL DE SOUZA GUIMARAES FILHO BRANDAO - CPF: 353.740.471-91 

9º RÉU:  SIMONE FERREIRA BRANDAO GUIMARAES - CPF: 856.886.811-87  

 
DESCRIÇÃO DO BEM: IMÓVEL – Um lote de terreno urbano com área de 900 m², situado 
na cidade CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT, tendo a configuração de retângulo regular, 
com as seguintes confrontações: ao Norte com terras de diversos proprietários, medindo 
15 m; Sul – com a Rua Frei Oswaldo, medindo 15 m; Leste – com terras de Vicente C. dos 
Santos, medindo 60 m; oeste – com terras de Vitalina Leonia do Nascimento, medindo 60 
m. Matriculado sob o nº 12.820, Livro nº 2-CH, Folha nº 171, do Cartório do Registro 
Imóveis da cidade de Chapada dos Guimarães/MT. Sobre o lote foram edificadas 3 
construções. O prédio A, que fica do lado direito, na parte da frente do imóvel, tem a 
configuração retangular, com aproximadamente 62,50 m² (5 x12,5), de construção, em 
alvenaria, janelas e portas de ferro, com cobertura em zinco, em bom estado de 
conservação. O prédio B, que fica quase no meio do lote em constrição, na posição 
transversal, em formato retangular, cobertura com pé-direito duplo com telha de barro, 
medindo aproximadamente 15,00m (largura) X 15,00 m (comprimento-medida do lote 
constrito). O prédio C, que fica na lateral direita e aos fundos, em alvenaria, combinando 
com madeira, medindo 15,00 m X 6,00 m (fundos) e 15,00 m X 6,00 m (lateral). O lote 
constrito fica numa região central da cidade de Chapada dos Guimarães/MT, sendo 
beneficiado por quase todos os serviços públicos. Avaliado em R$ 1.113,865,20 (um 



milhão, cento e treze mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e vinte centavos). 
Observações: 1) segundo informações do Município, esta matrícula corresponde ao Lote 
15, da quadra 15, 1º Distrito, Setor 01, centro da cidade, cadastrado sob o nº 
01.01.015.00015ª.001, código do imóvel 12255; 2) conforme ofício datado de 26/09/2019, 
e documentos anexados sob o Id. 4561477 (fls. 367/373), estão registrados/averbados na 
matrícula do referido imóvel, os seguintes gravames ou restrições: R-03 – PENHORA – 
realizada pelo Juiz do Trabalho da 4ª VT de Cuiabá, extraída dos autos de nº 0000093-
91.2017.5.23.0004, Autor: ELLEN SILVA PRESTES; AV-4 – INDISPONIBILIDADE – CNIB 
oriunda do processo 00000939120175230004; R-05 – PENHORA – realizada pelo Juiz do 
Trabalho da 7ª VT de Cuiabá, extraída dos autos de nº 0000047-30.2016.5.23.0007, Autor: 
ROSA TEIXEIRA CASSAVARA; R-06 – PENHORA – realizada pelo Juiz do Trabalho da 
6ª VT de Cuiabá, extraída dos autos de nº 0001410-55.2016.5.23.0006, Autor: JULIERME 
DA SILVA VIEIRA; AV-7 – INDISPONIBILIDADE – CNIB oriunda do processo 
00000939120175230004; AV-8 – INDISPONIBILIDADE – CNIB oriunda do processo 
000138293120165230004; AV-9 – INDISPONIBILIDADE – CNIB oriunda do processo 
00000473020165230007; AV-10 – INDISPONIBILIDADE – CNIB oriunda do processo 
00002528820185230007; AV-11 – INDISPONIBILIDADE – CNIB oriunda do processo 
00011781520175230004; AV-12 – INDISPONIBILIDADE – CNIB oriunda do processo 
00009631620155230002; AV-13 – INDISPONIBILIDADE – CNIB oriunda do processo 
00000881220165230002. 
 
DATA DA AVALIAÇÃO: 15/10/2019. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 1.113.865,20. 
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  
1º Leilão: lance mínimo de 100% à vista ou em até 06 vezes mediante o pagamento da 
entrada em 30%, além da comissão do leiloeiro designado (5%).  
2º Leilão: lance mínimo de 60% à vista ou em até 06 vezes mediante o pagamento da 

entrada em 30%, além da comissão do leiloeiro designado (5%). 

 
DEPOSITÁRIO: DOMINGOS MENEZES FILGUEIRA MOUSSALEM - CPF: 714.056.071-
49 
ENDEREÇO: Rua João Bento, 732 – Bairro Quilombo - Cuiabá/MT. 
 
LOCAL ONDE SE ENCONTRA O BEM: Rua Frei Osvaldo, 191 (POUSADA CASA DA 
QUINEIRA), Centro, Chapada dos Guimarães-MT. 
 
Eu, Fernando Bastos Martinho Júnior, (Analista Judiciário), de ordem, digitei o presente 
Edital que vai assinado pelo Exmo. Juiz do Trabalho  
 
PROCESSO: ATOrd 0000523-83.2016.5.23.0002 (PJe) 
AUTORA: CREDIRLENE JESUS DE ALMEIDA SAMPAIO - CPF: 772.472.801-15 
ADVOGADA: Francine Laura Secco - OAB: MT15421 
1º RÉU: GIRLENE LEA DE AMORIM & CIA LTDA - CNPJ: 12.884.307/0001-81 
2º RÉU: GIRLENE LEA DE AMORIM - CPF: 285.570.341-72 
3º RÉU: GINAIRA LENE DE AMORIM - CPF: 353.888.971-68 
4º RÉU: SIMARA APARECIDA TEIXEIRA DE AMORIM - CPF: 004.418.521-90 
 
DESCRIÇÃO DO BEM: IMÓVEL – um lote de terreno situado no Morro da Boa Vista, 10 
Distrito nesta cidade de Cuiabá-MT., medindo 8,00 metros de frente para uma estrada sem 
denominação; 8,00 metros de linha de fundos confinando com quem de direito; 50,00 
metros do lado direito confinando com propriedade do vendedor primitivamente de Artur 
Moreira; 50,00 metros do lado esquerdo, confinando com propriedade de Rita Rodrigues 
Pereira, perfazendo uma área total de 400,00 metros quadrados. CARACTERÍSTICAS DO 
IMÓVEL: foi edificada sobre o terreno, uma casa residencial composta de hall, sala de estar 
e jantar, 03 quartos, sala de costura, circulação, copa cozinha, corredor, banheiro completo 
e outro banheiro com WC, avaliada em R$ 200.000,00. MATRICULA: o imóvel encontra-
se matriculado no Quinto Serviço Notarial e de Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá-
MT., sob o n° 85.571, Livro 02, fl. 01. Observações: constam registrados na matrícula, as 
seguintes restrições: 1) AV-4: Indisponibilidade CNIB decorrente do processo nº 



199839320144013600 da 2ª Vara Cível de Cuiabá/MT; 2) AV-5: penhora decorrente dos 
autos de processo de nº 0000049-34.2015.5.23.00007 da 7ª VT de Cuiabá/MT; 3) AV-6: 
penhora decorrente destes autos de processo. 
 
DATA DA AVALIAÇÃO: 19/01/2020. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 200.000,00. 
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  
1º Leilão: lance mínimo de 100% à vista ou em até 06 vezes mediante o pagamento da 
entrada em 30%, além da comissão do leiloeiro designado (5%).  
2º Leilão: lance mínimo de 60% à vista ou em até 06 vezes mediante o pagamento da 

entrada em 30%, além da comissão do leiloeiro designado (5%). 

 
DEPOSITÁRIO: GINAIRA LENE DE AMORIM - CPF: 353.888.971-68 
ENDEREÇO: Rua Alísios, nº 145 – Residencial Jardins, Casa 12 – Jardim Bom Clima - 
Cuiabá/MT. 
 
LOCAL ONDE SE ENCONTRA O BEM: Rua Bela Vista n° 320 — bairro Poção, nesta 
Capital. 
 
Eu, Fernando Bastos Martinho Júnior, (Analista Judiciário), de ordem, digitei o presente 
Edital que vai assinado pelo Exmo. Juiz do Trabalho  
 
PROCESSO: CartPrecCiv 0000567-97.2019.5.23.0002 (PJe) 
AUTORA: CRISTIANE JULIAO FERREIRA NUNES - CPF: 041.930.581-58 
ADVOGADA: NEIVA APARECIDA DOS REIS - OAB: MS5213-B  
RÉU: MC - GUIZARDI JUNIOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – EPP - 
CNPJ: 36.912.947/0001-16  
 
DESCRIÇÃO DO BEM: IMÓVEL – Um lote de número 116, situado no lugar denominado 
“Sitio de Recreio Chaparral", nesta Capital, com a área total de 34.500,00 m², com os 
seguintes limites e confrontações: Frente 100,00 metros para Rua 09 ao Norte; Fundos 
100,50 metros para o Córrego Timboeiro ao Sul; Lado direito com 340,00 metros para o 
Sítio nº 117 ao Oeste; Lado esquerdo com 330,00 metros para o Sítio nº 115 ao Leste. 
Matriculado sob o nº 27.132, Ficha 01, Livro 02, do Cartório de Registro de Imóveis do 7º 
Ofício de Cuiabá-MT. Observações: conforme certidão anexada sob o Id. 060d830, o 
Oficial de Justiça não conseguiu visualizar o imóvel. O Réu possui o mapa do loteamento, 
porém não anexou aos autos. 
 
DATA DA AVALIAÇÃO: 21/08/2019. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 100.000,00. 
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  
1º Leilão: lance mínimo de 100% à vista ou em até 06 vezes mediante o pagamento da 
entrada em 30%, além da comissão do leiloeiro designado (5%).  
2º Leilão: lance mínimo de 60% à vista ou em até 06 vezes mediante o pagamento da 

entrada em 30%, além da comissão do leiloeiro designado (5%). 

 
DEPOSITÁRIO: MIGUEL GUIZARDI JUNIOR – CPF 073.957.878-20 
ENDEREÇO: Rua dos Bem-te-vis, 223 – Parque Ohara - Cuiabá/MT. 
 
LOCAL ONDE SE ENCONTRA O BEM: “Sitio de Recreio Chaparral", nesta Capital. 
 
Eu, Fernando Bastos Martinho Júnior, (Analista Judiciário), de ordem, digitei o presente 
Edital que vai assinado pelo Exmo. Juiz do Trabalho  
 
PROCESSO: 0101600-82.2009.5.23.0002 (PJe) 
AUTOR: Valdeir Ferreira Pego – CPF 901.314.011-49 
ADVOGADO: ANTÔNIO JOÃO DOS SANTOS JUNIOR – OAB/MT 15.950 



AUTOR:  INSS (CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS), UNIÃO (CUSTAS 
PROCESSUAIS) E EMOLUMENTOS CARTORIAIS 
RÉU: LUZITANA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA – CNPJ 14.915.748/0001-29 
ADVOGADO: GILMAR ANTONIO DAMIN - OAB/MT 8111 
 
DESCRIÇÃO DO BEM: Lote de terreno urbano de nº 60, da quadra “C”, do Setor 
Comercial, com área de 312,00 m², situado no Conjunto Habitacional CPA II, nesta Capital, 
com os seguintes limites e confrontações: 12,00 m de frente para a Rua Pará; 12,00 m de 
fundos para a Rua Projetada; 26,00 m do lado direito para o lote 61 e 26,00 m do lado 
esquerdo para o lote 59. Matriculado sob o nº 49.114 do livro 2HK, F. 058 do 6º RGI de 
Cuiabá - Total da execução em 30/11/2019 -  R$ 16.570,69. Observações: conforme 
certidão de inteiro teor anexada sob o Id 316abb4, datada de 14/05/2019, constam na 
matrícula do imóvel os seguintes gravames e restrições: R-02 – PENHORA realizada pelo 
Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Cuiabá, em 03/04/1998, extraída dos autos de Carta 
Precatória da Comarca de Jí-Paraná/RO, processo nº 3326/98;  AV-4 – PENHORA 
realizada pelo Juiz do Trabalho da 2ª VT de Cuiabá, extraída dos autos de nº 0150201-
56.2008.5.23.0002, Autor: MADSON DA COSTA LUCAS; AV-5 - PENHORA realizada pelo 
Juiz do Trabalho da 2ª VT de Cuiabá, extraída dos autos de nº 01016.2009.002.23.00-3, 
Autor: VALDEIR FERREIRA PEGO; e AV-7 – INDISPONIBILIDADE – CNIB oriunda do 
processo 0101600822009230002. 
 
DATA DA AVALIAÇÃO: 14/09/2016. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 500.000,00. 
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  
1º Leilão: lance mínimo de 100% à vista ou em até 06 vezes mediante o pagamento da 
entrada em 30%, além da comissão do leiloeiro designado (5%).  
2º Leilão: lance mínimo de 60% à vista ou em até 06 vezes mediante o pagamento da 

entrada em 30%, além da comissão do leiloeiro designado (5%). 

 
DEPOSITÁRIO: ARMINDO C. PARDAL – CPF 080.835.761-15. 
ENDEREÇO: Av. Beira Rio, 3320 – Cuiabá/MT. 
 
LOCAL ONDE SE ENCONTRA O BEM: Lote nº 60, da quadra “C”, do Setor Comercial – 
CPA II, nesta Capital 
 
Eu, Fernando Bastos Martinho Júnior, (Analista Judiciário), de ordem, digitei o presente 
Edital que vai assinado pelo Exmo. Juiz do Trabalho  
 
PROCESSO: 0001444-42.2016.5.23.0002 (PJe) 
AUTORA: ARIELLE LETICIA SIQUEIRA RAMOS - CPF: 705.166.341-00 
ADVOGADA: LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - OAB: MT13282-A 
1º RÉU: RECUPERAÇÃO JUDICIAL - COMPLEXX TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 
01.353.487/0001-59 
ADVOGADOS: AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS - OAB: MT11652/O e 
FERNANDA RAMOS AQUINO - OAB: MT17607/-O 
2º RÉU: MANSO AQUICULTURA LTDA - CNPJ: 14.830.444/0001-69 
ADVOGADA: FERNANDA RAMOS AQUINO - OAB: MT17607/-O  
3º RÉU: LOGICA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 00.643.392/0001-07  
ADVOGADOS: AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS - OAB: MT11652/O e 
FERNANDA RAMOS AQUINO - OAB: MT17607/-O 
4º RÉU: ALICE MASSAKO ENDO CUNHA - CPF: 318.497.921-00  
5º RÉU: JOILDO SOARES DE ANDRADE - CPF: 441.668.181-04  
6º RÉU: RODRIGO OTAVIO XAVIER BOMFIM - CPF: 902.342.191-49 
7º RÉU: MANOEL PADILHA DA CUNHA JUNIOR – CPF 265.953.461-68 
8º RÉU: ROSEMERI CONSTANTINI - CPF: 748.188.809-49 
 
DESCRIÇÃO DO BEM: IMÓVEL – CASA Nº 16, DA RUA 21, QUADRA 1, SETOR 3, TIPO 
MT. 7. I. 3. 55, DO “NÚCLEO HABITACIONAL CPA 1, NESTA CIDADE, com 55,00 m² de 
área construída, edificada em terreno com área total de 272,00 m², medindo 13,60 m de 



frente e de fundos por 20,00 m de frente aos fundos, em ambos os lados, confinando pela 
frente com a Rua 21, fundos com o lote 15, lado direito com o lote 14 e lado esquerdo com 
o lote 18. O imóvel penhorado está registrado no Cartório do 6º Ofício de Cuiabá/MT, sob 
o nº 52.441 (matrícula). Observações: 1) conforme informação do Oficial de Justiça 
Avaliador, o imóvel penhorado encontra-se em reformas (vide certidão de Id. aff4e6d – fl. 
769, bem como as fotos anexadas às fls. 771/793); 2) conforme ofício datado de 
21/10/2019, anexado sob o Id. 3023ada (fls. 798/799), estão registrados/averbados na 
matrícula do referido imóvel, os seguintes gravames ou restrições: AV-5 - 
INDISPONIBILIDADE – CNIB oriunda do processo 00001474520175230008; AV-6 - 
INDISPONIBILIDADE – CNIB oriunda do processo 00014444220165230002; AV-7 - 
INDISPONIBILIDADE – CNIB oriunda do processo 00013066020165230007; AV-8 - 
INDISPONIBILIDADE – CNIB oriunda do processo 00001968620175230008; AV-9 - 
INDISPONIBILIDADE – CNIB oriunda do processo 00001968620175230008; AV-10 - 
INDISPONIBILIDADE – CNIB oriunda do processo 00002048120175230002; AV-11 - 
INDISPONIBILIDADE – CNIB oriunda do processo 00001719120175230002; AV-12 - 
INDISPONIBILIDADE – CNIB oriunda do processo 000107156201752320008; AV-13 - 
INDISPONIBILIDADE – CNIB oriunda do processo 00000981620175230004; AV-14 - 
INDISPONIBILIDADE – CNIB oriunda do processo 00000902720175230008; AV-15 - 
INDISPONIBILIDADE – CNIB oriunda do processo 00003684020175230004; AV-16 - 
INDISPONIBILIDADE – CNIB oriunda do processo 00001484820175230002 e AV-17 - 
INDISPONIBILIDADE – CNIB oriunda do processo 00000272020175230002.  
 
DATA DA AVALIAÇÃO: 08/10/2019. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 220.000,00. 
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  
1º Leilão: lance mínimo de 100% à vista ou em até 06 vezes mediante o pagamento da 
entrada em 30%, além da comissão do leiloeiro designado (5%).  
2º Leilão: lance mínimo de 60% à vista ou em até 06 vezes mediante o pagamento da 

entrada em 30%, além da comissão do leiloeiro designado (5%). 

 
DEPOSITÁRIO: MARIA DO CARMO BARROS SARAIVA SAAD - CPF: 483.317.911-34 
ENDEREÇO: Rua Estevão de Mendonça, 199 (Edifício Giardino de Roma), Apto. 601 – 
Goiabeiras, Cuiabá/MT. 
 
LOCAL ONDE SE ENCONTRA O BEM: Rua Petrolina (Rua 21), Quadra 01, Casa 16, CPA 
I, nesta Capital. 
 
Eu, Fernando Bastos Martinho Júnior, (Analista Judiciário), de ordem, digitei o presente 
Edital que vai assinado pelo Exmo. Juiz do Trabalho  
 
PROCESSO: 0051000-28.2007.5.23.0002 (PJe) 
AUTORA: NEUZA BARBOZA - CPF: 420.523.431-72 
ADVOGADO: RODRIGO SCHOSSLER - OAB: MT0008225-A 
AUTOR: INSS (CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS), UNIÃO (CUSTAS 
PROCESSUAIS) E EMOLUMENTOS CARTORIAIS 
1º RÉU: SEBASTIÃO DA SILVA GREGORIO - CPF: 021.841.411-00 
ADVOGADO: SEBASTIÃO DA SILVA GREGORIO - OAB: MT0001752 
2º RÉU: EDITORA E DISTRIBUIDORA PROGRESSO LTDA - CNPJ: 03.482.114/0001-03 
ADVOGADO: SEBASTIÃO DA SILVA GREGORIO - OAB: MT0001752 
ADVOGADO: MANOEL CESAR DIAS AMORIM - OAB: MT6470 
3º RÉU: JANETE DA SILVA GREGORIO - CPF: 175.590.301-49 
ADVOGADO: SEBASTIÃO DA SILVA GREGORIO - OAB: MT0001752 
 
DESCRIÇÃO DO BEM: IMÓVEL: unidade de apartamento n° 602, situada no sexto 
pavimento superior do Edifício Tarumã, localizado na rua São Judas Tadeu n° 72, quadra 
07, Jardim Kennedy — nesta capital — perímetro urbano, possuindo os seguintes limites 
e confrontações: frente para quem de direito do apartamento olha pela sacada, para a 
projeção do recuo fronteiriço do edifício, onde está localizada a guarita a qual, por sua vez, 
faz divisa com o alinhamento da Rua São Judas Tadeu, confrontando à direita com a 



projeção do recuo lateral do edifício, onde está localizado o play ground, o qual por sua 
vez faz divisa com o lote 12; à esquerda com o apartamento n° 601 e nos fundos com o 
hall social do andar, a escada de uso comum e mais adiante o apartamento n° 604. 
POSSUI A SEGUINTE DIVISÃO INTERNA: 01 (uma) sala; 01 (uma) sacada; 01 (um) 
dormitório com armário; 01 (um) banheiro e 01 (uma) cozinha. Pertence a este apartamento 
01 (uma) vaga de garagem coberta, localizada no estacionamento térreo da edificação. 
Área real privativa da unidade autônoma: área do apartamento = 42,11 metros quadrados; 
área da vaga da garagem = 12,45 metros quadrados; subtotal privativo = 54,56 metros 
quadrados. A área externa do prédio encontra-se em regular estado de conservação, 
inclusive a pintura. O bairro é predominantemente residencial, muito próximo à 
Universidade Federal de Mato Grosso e de fácil mobilidade para as avenidas que dão 
acesso à região do Coxipó, centro histórico, centro político administrativo da capital e para 
a vizinha Várzea Grande. A rua é pavimentada e servida de rede de energia elétrica, água 
e telefonia. Avalio o imóvel em R$ 100.000,00. O imóvel encontra-se matriculado no Quinto 
Serviço Notarial e de Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá-MT, sob o n° 75.215, 
folha n° 01, livro 2. Observações: 1) a constrição foi efetuada com base tão-somente nos 
dados constantes da matrícula, conforme consignado n a certidão de Id. a3fd273 (fl. 59); 
2) conforme ofício e documentos anexados sob o Id. 06b1ea4 (fls. 60/64), com exceção a 
decorrente destes autos, inexistem outros gravames ou restrições registrados/averbados 
na matrícula do referido imóvel. 
 
DATA DA AVALIAÇÃO: 23/03/2015. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 100.000,00. 
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  
1º Leilão: lance mínimo de 100% à vista ou em até 06 vezes mediante o pagamento da 
entrada em 30%, além da comissão do leiloeiro designado (5%).  
2º Leilão: lance mínimo de 60% à vista ou em até 06 vezes mediante o pagamento da 

entrada em 30%, além da comissão do leiloeiro designado (5%). 

 
DEPOSITÁRIO: SEBASTIÃO DA SILVA GREGORIO - OAB: MT0001752 - CPF: 
021.841.411-00. 
ENDEREÇO: Travessa 21 de Abril, 09 – Centro Norte - Cuiabá/MT. 
 
LOCAL ONDE SE ENCONTRA O BEM: Rua São Judas Tadeu n°72, quadra 07 — Jardim 
Kennedy – Edifício Tarumã – Apto. 602, nesta Capital 
 
Eu, Fernando Bastos Martinho Júnior, (Analista Judiciário), de ordem, digitei o presente 
Edital que vai assinado pelo Exmo. Juiz do Trabalho  
 
PROCESSO: ExTAC 0130400-33.2003.5.23.0002 (PJe) 
EXEQUENTE: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO - CNPJ: 26.989.715/0001-02  
EXECUTADO: CORREA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 
03.747.912/0001-10 
ADVOGADO: MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB: MT8934 
EXECUTADO: ORLANDO DA SILVA CORREA - CPF: 138.516.401-87 
ADVOGADO: WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA - OAB: MT15880 
EXECUTADO: PEDRO PAULO DE QUEIROZ CORREA - CPF: 569.744.771-04 
ADVOGADO: Gilson Benedito da Silva - OAB: MT11450 
EXECUTADO: OSVALDO DA SILVA CORREA FILHO - CPF: 081.080.211-20 
 
 
DESCRIÇÃO DO BEM: IMÓVEL: RUA MANOEL LEOPOLDINO. Bairro Araés. CASA. 
Contendo: abrigo para carro, área, sala de estar/jantar, suíte, 02 quartos, banheiro, 
circulação, copa, cozinha, quarto e banheiro de empregada, área de serviço, com área 
construída de 198,00 m², edificada na área “B”, com 393,40 m²; limitando ao Norte com a 
Rua “C”; ao Sul, com a Rua Manoel Leopoldino; à Leste, com a área “A”, ao Oeste, com 
Osvaldo da Silva Correa. Registrada no Segundo Serviço Notarial da Primeira 
Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT, sob a matrícula n.º 68.182, Folha 183, Ficha 01.   
Observações: Imóvel penhorado para garantia da execução movida pelo INSS contra os 



proprietários, através do processo n.º 97.3679-7, em trâmite na 1ª Vara Federal, conforme 
R2 da matrícula, em 15/09/1999. AV-3: Penhora decorrente destes autos. AV-4: 
Indisponibilidade CNIB decorrente destes autos. AV-5: Indisponibilidade CNIB decorrente 
dos autos de processo de nº 0044300-78.2003.5.23.0001 – TRT/23ª Região. 
 
DATA DA REAVALIAÇÃO: 14/05/2019   VALOR DA REAVALIAÇÃO: R$ 400.000,00 
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  
1º Leilão: lance mínimo de 100% à vista ou em até 06 vezes mediante o pagamento da 
entrada em 30%, além da comissão do leiloeiro designado (5%).  
2º Leilão: lance mínimo de 60% à vista ou em até 06 vezes mediante o pagamento da 

entrada em 30%, além da comissão do leiloeiro designado (5%). 

 
DEPOSITÁRIO: Não houve nomeação de depositário, conforme autorizado no despacho 
de fl. 1066. 
 
LOCAL ONDE SE ENCONTRA O BEM: Rua Bela Vista n° 320 — bairro Poção, nesta 
Capital. 
Eu, Fernando Bastos Martinho Júnior, (Analista Judiciário), de ordem, digitei o presente 
Edital que vai assinado pelo Exmo. Juiz do Trabalho  
 
Cuiabá/MT, 10 de fevereiro de 2020, (segunda-feira). 

____________________________ 
EDEMAR BORCHARTT RIBEIRO 

Juiz do Trabalho Substituto 
 
 

3ª VARA DO TRABALHO DE CUIABÁ 
 

EDITAL DE ALIENAÇÃO JUDICIAL 
 

A Doutora Tatiana de Oliveira Pitombo, Juíza do Trabalho Substituta, da 3ª Vara do 
Trabalho de Cuiabá-MT, no uso de suas atribuições legais, torna público que fará realizar 
a alienação judicial dos bens penhorados nos autos do processo abaixo identificado, sob 
as condições adiante descritas: 
 
Data do 1º LEILÃO: 13/03/2020, das 08:30h às 14:30h - Início de lances via internet: 
02/03/2020. 
Data do 2º LEILÃO: 27/03/2020, das 08:30h às 14:30h - Início de lances via internet: 
16/03/2020. 
 
Local: Rua Engenheiro Edgard Prado Arze, 191, Centro Político Administrativo, 
Cuiabá/MT, 6º. andar do Prédio Administrativo do TRT da 23ª Região (Auditório do 
CEFOR). 
 
Leiloeira: Silvio Luiz Silva de Moura (www.mlleiloes.com.br) 
 
Da Arrematação:  1º LEILÃO – lance mínimo de 100% do valor de avaliação (ou valor 

e condições fixados pelo juiz da execução). 
                               2º LEILÃO – lance mínimo fixado pelo juiz da execução. 

 
O 2º LEILÃO prosseguirá no dia útil imediato, à mesma hora em que teve início, 
independentemente de novo edital, se for ultrapassado o horário de expediente forense. 
 
A alienação será realizada, simultaneamente, nas modalidades PRESENCIAL e 
ELETRÔNICA. 
 



O portal web www.sbjud.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.  
 
Quem pretender ofertar lance de modo presencial, deverá comparecer no local, dia e hora 
acima mencionados munido dos seguintes documentos: 

I. Pessoa física: documento de identificação pessoal com fotografia e CPF. Nos casos 
de arrematação de bens imóveis, os casados ou que convivem em união estável 
deverão informar o nome e CPF do cônjuge ou companheiro(a).  

II. Pessoa jurídica: cópia do Contrato Social com as respectivas alterações e documentos 
pessoais do titular ou seu representante legal.    

III. Participação por procuração: A procuração deverá conter poderes específicos para o 
ato de arrematação.   

 
Aquele que quiser participar da alienação judicial via internet deverá cadastrar-se 
previamente no site do leiloeiro, acima informado, ficando ciente de que o cadastramento 
implicará na aceitação integral das disposições da R.A. SECOR N. 299/2016, que aprovou 
o Provimento n. 03/2016, disponível no link http://portal.trt23.jus.br/portal/leil%C3%B5es, 
na aba “Alienação e Leilões”, do sítio eletrônico deste Tribunal Regional (www.trt23.jus.br), 
bem como das condições estipuladas neste edital. 
 
A aprovação do cadastro e as informações necessárias (login e senha) para acesso ao 
sistema, onde se desenvolverá a alienação eletrônica, serão comunicadas através do e-
mail informado pelo usuário, que se responsabilizará por todas as negociações realizadas 
em seu código, com o uso da respectiva senha. 
ADVERTÊNCIAS: 
1. Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram, sem garantia, 
constituindo ônus do interessado verificar suas condições antes da alienação judicial. 
2. Fica o arrematante ciente de que pagará, no ato da arrematação, a comissão do leiloeiro 
– no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação – que não poderá 
ser incluída no valor do lanço. 
3. Sempre que houver o parcelamento do valor da arrematação, a primeira parcela deverá 
ser paga à vista, ficando o arrematante como fiel depositário do bem (art. 264, § 1º, da 
Consolidação Normativa dos Provimentos do TRT da 23ª Região).  
4. A arrematação será desfeita se o arrematante inadimplir alguma das parcelas no prazo 
assinalado, caso em que perderá, em favor da execução, os depósitos já efetuados (art. 
265, da Consolidação Normativa dos Provimentos do TRT da 23ª Região). 
5. Quem pretender arrematar, adjudicar, ou remir ditos bens, deverá estar ciente de que à 
espécie aplicam-se os preceitos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), da LEI 
N.º 6.830/1980 (que dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública) 
e do Novo Código de Processo Civil (CPC), observada a ordem de citação, a omissão e 
a compatibilidade, principalmente dos dois últimos institutos. 
6. Deverá, ainda, observar o disposto no art. 273, parágrafos 2º e 4º, da Consolidação 
Normativa dos Provimentos do TRT da 23ª Região, disponível no link 
http://portal.trt23.jus.br/portal/leil%C3%B5es, na aba “Regulamentação Interna”, do sitio 
eletrônico deste Tribunal Regional (www.trt23.jus.br), que regulamenta o pagamento ao 
leiloeiro Oficial. 
7. Caso não sejam cientificadas da alienação judicial, por qualquer motivo, quando da 
expedição das respectivas notificações postais, ficam as partes intimadas por meio deste 
edital, observado o disposto no parágrafo único do art. 274, CPC. 

PROCESSO: RTSum 0000443-53.2015.5.23.0003  
RECLAMANTE: VALDIVINO AMARAL DA SILVA CPF- 042.376.621-01 
ADVOGADO: JULIA JANE BRANDAO GOEBEL - OAB: MT7580 
RECLAMADO: CONSORCIO SALGADEIRA- CNPJ: 19.251.992/0001-58 
ADVOGADO: JADSON SOUZA NOBRE - OAB: MT15308-O 
RECLAMADO: FAROL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 
04.784.413/0001-65 
ADVOGADO: JADSON SOUZA NOBRE - OAB: MT15308-O 

http://www.sbjud.com.br/
http://portal.trt23.jus.br/portal/leil%C3%B5es
http://portal.trt23.jus.br/portal/leil%C3%B5es


RECLAMADO: YPENGE - PROJETOS FLORESTAIS E AMBIENTAIS LTDA - EPP - 
CNPJ: 07.590.794/0001-30 
ADVOGADO:  ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - OAB: MT0010168 
RECLAMADO: DOMINGOS MENEZES FILGUEIRA MOUSSALEM - CPF: 714.056.071-
49 
 
DESCRIÇÃO DO BEM: “LOTE DE TERRENO URBANO, matriculado sob n. 23.336 
(atual 24.437), RGI 7º Ofício de Cuiabá, com 2.081,92m². Com frente medindo 42,50 
metros (testada) para a Avenida 8 de abril. Terreno de formato triangular confinado pela 
direita com a rua Padre Rolim (Massuo Tayotomi) e na lateral esquerda com um lote. 
Inscrito no cadastro da prefeitura municipal de Cuiabá sob n. 01.4.35.068.0116.001, 
conforme Boletim de Cadastro Imobiliário. 
Características: sobre o lote não há qualquer edificação. Cerca dos três lados com mourões 
de concreto com arame farpado. Nas duas testadas foram colocados tapumes e placas 
metálicas. Serviços públicos: asfalto, calçada, luz, telefone, esgoto. Topografia: ligeiro 
aclive para os fundos de aproximadamente 2 metros, não sujeitos a alagamentos. Terreno 
encontra-se limpo e conservado. De frente para uma importante avenida, bairro de 
localização muito boa (limite com o bairro Jardim Cuiabá) e casas nas imediações de 
padrão muito bom. Consigno que a localização do imóvel foi através de informações 
prestadas pelo Município, conforme ofício 341/GAB/SMF/2016, com seus anexos.” 
 
R1: 24.437 – INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DE HIPOTECA- BANCO SANTANDER 
(BRASIL) S/A; VALOR R$ 809.960,06; 
R2: 24437- INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DE HIPOTECA- BANCO SANTANDER 
(BRASIL) S/A; VALOR R$ 437.000,00; 
AV3: 24.437- RE-RATIFICAÇÃO DO ADITIVO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- 
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, VALOR R$ 834.960,06; 
AV4: RE-RATIFICAÇÃO DO ADITIVO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- BANCO 
SANTANDER (BRASIL) S/A VALOR R$ 462.000,00 
R5: 24437 – PENHORA, PROCESSO Nº 00001420920155230003-  DA 3ª VARA DO 
TRABLHO DE CUIABÁ-MT, VALOR R$ 19.352,22; 
AV6: 24.437 – AVERBAÇÃO DE EXECUÇÃO - PROCESSO Nº 0000370-
81.2015.5.23.0003 – DA 3ª VARA DO TRABALHO DE CUIABÁ- MT, VALOR R$ - 
24.065,68; 
R7: 24.437 – PENHORA E AVALIAÇÃO- PROCESSO Nº 0000532-73.2015.5.23.0004 – 
DA 4ª VARA DO TRABALHO DE CUIABÁ-MT, VALOR R$ 9.756,63; 
R8: 24437-  PENHORA - PROCESSO Nº 0000370-81.2015.5.23.0003 – DA 3ª VARA DO 
TRABALHO DE CUIABÁ-MT -VALOR R$ - 24.065,68; 
R9: 24.437- PENHORA - PROCESSO Nº 0000443-53.2015.5.23.0003 – DA 3ª VARA DO 
TRABALHO DE CUIABÁ-MT, VALOR R$ 15.026,91; 
R10: 24437- PENHORA- PROCESSO Nº0000907-43.2016.5.23.0003- DA 3ª VARA DO 
TRABALHO DE CUIABÁ-MT - VALOR R$ 12.589,69; 
AV11: 24437- AVERBAÇÃO – SÉTIMA VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT 
PROCESSO CÓDIGO : 1116621 NÚMERO ÚNICO 17314-91.2016.811.0041, imóvel é 
alvo de processo judicial. 
R12: PENHORA-  PROCESSO Nº 0001173-83.2014.5.23.0008- DA 8ª VARA DO 
TRABALHO DE CUIABÁ- VALOR R$ 8.443,40; 
AV 13: 24.437 – INDISPONIBILIDADE- PROCESSO Nº 0000177-23.2016.5.23.0006 DA 
2ª VARA DO TRABALHO DE CUIABÁ-MT; 
R14:  24.427 – PENHORA- PROCESSO Nº 0000059-56.2016.5.23.0003 DA 3ª VARA DO 
TRABALHO DE CUIABÁ-MT, VALOR R$ 19.352,22; 
AV 15: 24.437 – Nos termos do Artigo 213, § 1º, da Lei 6.015 de Registros Públicos, e 
posteriores alterações, faço a presente averbação para esclarecer que, quando da R14 
constou erroneamente a matrícula nº 24.427, quando, na verdade, o correto é: R14/24.437; 
AV 16: 24.437- INDISPONIBILIDADE - PROCESSO Nº 0000175-53.2016.5.23.0006 DA 6ª 
VARA DO TRABALHO DE CUIABÁ-MT; 
 
DATA DA AVALIAÇÃO: 29/05/2017. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 1.250.000,00. 
 



CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
1º Leilão: lance mínimo de 100% do valor de avaliação;(à vista ou 24 parcelas). 
2º Leilão: lance mínimo de 70% do valor de avaliação;(à vista ou 24 parcelas). 
 
DEPOSITÁRIO: DOMINGOS MENEZES FILGUEIRA MOUSSALEM - CPF: 714.056.071-
49, RG 1321114-5MT 
ENDEREÇO: RUA JOÃO BENTO 732, BAIRRO QUILOMBO, CUIABÁ/MT. 
 
LOCAL ONDE SE ENCONTRA O BEM:  RUA JOÃO BENTO 732, BAIRRO QUILOMBO, 
CUIABÁ/MT. 
 
Eu, Nádia Pires de Oliveira, Técnico Judiciário, de ordem, digitei o presente Edital que vai 
assinado pelo Juiz. 
 

 
PROCESSO: 0000709-45.2012.5.23.0003  
AUTOR: UNIÃO FEDERAL (PGFN) 
RÉU: CLAUDECIR DA COSTA QUEIROZ, CONEL CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA, 
ROMILDA VIEIRA BARBOSA  
ADVOGADO: Jussianney Vieira Vasconcelos 
 
DESCRIÇÃO DO BEM: uma área de terras sito no bairro Praeiro, nesta cidade, designado 
pelo lote 15 da quadra 09, área 175,57 metros quadrados. Caminhamento: o MPI acha-se 
no alinhamento da rua 18, vértice do lote 14 com o rumo magnético de 39°00SE até atingir 
o MP2. O MP@ acha-se a 11km do MP1 do alinhamento da rua 18, vértice do lote 16. O 
MP3 acha-se a 15,60m do MP2, vértice dos lotes 16, 11 e 12. O MP4 acha-se a 12,00m 
do MP3 limites dos lotes 12 e 13. Em 14,00m acha-se o MP1. Ângulos internos: MP1 87’25’; 
MP2 92’39’; MP3 81’29’ e MP4 98’27’. Limites: o lote limita-se ao norte com o lote 14; ao 
sul com o lote 16; ao nascente com os lotes 11, 12 e 13 e ao poente com a rua 18, forma 
geométrica de um quadrilátero irregular. 
 
Benfeitorias:  sobre o terreno encontra-se edificada uma construção de aproximadamente 
54,00 metros quadrados, estrutura em alvenaria, parede/vedação em alvenaria, geminada, 
cobertura em telhas cerâmica, forro tipo PVC, esquadras e portas em metalão, piso em 
cerâmica e cimento, acabamento em reboco e pintura em tinta fosca, murada, portão de 
acesso em metalão, sendo 03 (três) peças e 03 (três0 banheiros. Ao lado desta edificação 
existe uma estrutura de madeira e coberta em telha de tipo fibrocimento e compõe uma 
espécie de garagem/espaço de trabalho. 
 
Matrícula: o imóvel encontra-se matriculado no Quinto Serviço Notarial e de Registro de 
Imóveis da Comarca de Cuiabá – MT, sob nº 39.211. 
  
DATA DA AVALIAÇÃO: 09/12/2019. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 85.000,00 (oitenta e 
cinco mil reais). 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  
1º Leilão: lance mínimo de 100% do valor da avaliação e possibilidade de pagamento à 
vista ou em 12 parcelas.  
2º Leilão: lance mínimo de 80% do valor da avaliação e possibilidade de pagamento à 
vista ou em 12 parcelas. 
 
DEPOSITÁRIO: Claudecir da Costa Queiroz 
ENDEREÇO: Rua Montreal, 562 – Jardim das Américas – CEP: 78060-600 -  Cuiabá - MT 
 
LOCAL ONDE SE ENCONTRA O BEM: Bairro Praieiro – Cuiabá - MT 
 
Eu, ADRIANA PEREIRA DE SOUZA, Técnico Judiciário, de ordem, digitei o presente Edital 
que vai assinado pelo(a) Juíza. 

 
PROCESSO: (0001012-20.2016.5.23.0003 pje)  



RECLAMANTE: EUGENIO FERREIRA DA SILVA  
Advogado(a): SIDNEY BERTUCCI (OAB: MT4319-A) 
RECLAMADO: LIDER SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ZELADORIA PATRIMONIAL 
LTDA 
Advogado(a): WALDIR CECHET JUNIOR (OAB: MT4111)  
RECLAMADO: GUSTAVO LOMBA DE MELLO ASSUMPCAO 
RECLAMADO: PATRICIA PEDROTTI ASSUMPCAO 
 
DESCRIÇÃO DO BEM: 
 
- 01 (um) automóvel, tipo camioneta, marca Volkswagen, modelo Kombi, placa OAQ-2095, 
Renavam 549561420, chassis 9BWMF07X5EP004018, fabricação/modelo 2013/2014, 
combustível: Álcool/Gasolina, cor branca (logo do Réu). 
 
OBSERVAÇÃO:  
 
Quanto à avaliação do bem, ora, penhorado e removido, preliminarmente, registre-se que 
NÃO foi possível auferir o seu funcionamento, vez que, as chaves do veículo foram 
extraviadas e a parte interessada não forneceu os meios necessários para tanto, v.g., 
chaveiro. 
Registre-se que, o veículo em tela, encontrava-se, há algum tempo, “PARADO”, razão pela 
qual, inclusive, foi rebocado. 
 
Multas por infrações às normas de trânsito, o IPVA, bem como os atrasos no licenciamento 
anual existentes no prontuário do veículo de placa OAQ2095 serão de responsabilidade do 
atual proprietário e a aquisição será de forma originária sem nenhum ônus para o 
arrematante. 
 
DATA DA AVALIAÇÃO: 20/03/2019.  
VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais). 
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  
 
Para a venda no primeiro leilão: – 1º LEILÃO – lance mínimo de 100% do valor de 
avaliação à vista ou podendo ser parcelado em até 10 (dez) parcelas iguais, mensais 
e sucessivas, conforme fixado pelo juiz da execução. 
                             
Valor mínimo para venda dos bens imóveis no segundo leilão: 2º LEILÃO – lance mínimo 
de 70% do valor da avaliação à vista ou podendo ser parcelado em até 10 (dez) 
parcelas iguais, mensais e sucessivas, conforme fixado pelo juiz da execução. 
 
 
DEPOSITÁRIO: Sidney Bertucci. 
ENDEREÇO: Rua José Haddad Filho, 301 Miguel Sutil, Cuiabá (MT). 
LOCAL ONDE SE ENCONTRA O BEM: Rua Willian Silva Santos (antiga Rua B) 03, Areão, 
Cuiabá (MT). 
 
Eu, Anderson Fernando Santiago Ishikizo, Técnico Judiciário, de ordem, digitei o presente 
Edital que vai assinado pelo(a) Juíza do Trabalho. 
 

 
PROCESSO: (0036900-70.2004.5.23.0003 pje)  

00369.2004.003.23.00-8 (antigo processo físico) 

AUTOR: Jorandi Francisco de Moraes  

ADVOGADO: Nivaldo Careaga  

RÉU: Cormat Segurança e Transporte 



ADVOGADO: Ricardo da Silva Monteiro 

RÉU: Portal Comercial e Prestadora de Serviço 

ADVOGADO: Eder Roberto Pires de Freitas 

RÉU: MT — Vigilância e Segurança Ltda. 

ADVOGADO: Eder Roberto Pires de Freitas 

RÉU: Domingos Afonso Costa 

RÉU: Valdemir Bernardino da Silva 

RÉU: Espólio de Domingos Sávio Brandão de Lima Junior 

ADVOGADO: Joaquim Felipe Spadoni 

RÉU: Josephina Paes de Barros Lima 

ADVOGADO: Andre Castrillo 

 
DESCRIÇÃO DO BEM: 
 
DESCRIÇÃO DOS BENS: 
1) Imóvel sede das empresas SB Artes Gráficas e Rádio Cidade, de titularidade do espólio 
de Sávio Brandão de Lima Junior composto pelas matriculas n°6.808, f1.71 do Livro 2-T 
6.427, fl. 258 do livro 2-R, 7.987, fl. 122 do livro 2-X, 78.735, fl. 122 do livro 2-X, Lotes 
02,03, 04, 05, 10 e 11, todos do Cartório do 2° Serviço Notarial e Registrai da 1a 
Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT. 
'Lote 09 da quadra 09 do Loteamento Bairro Senhor dos Passos, que' juntamente com os 
lotes 02, 03, 04, 05 10 e 11 da quadra 09, perfazem uma área total de 3.708 n.2. O lote 09 
possui 468m2, fica aos fundos do lote 05, frente para a rua Armando Cândia, servindo 
como área de estacionamento. 
 
OBSERVAÇÃO: Lote 09 da quadra 09 do Loteamento Bairro Senhor dos Passos: 
sobre esse imóvel o réu não possui o domínio apenas detém a posse, o que foi. 
levando em conta quando da avaliação pelo oficial de justiça (fls. 7159/7164 e 7193). 
 
FIEL DEPOSITÁRIO: Izabella Correa Costa (fl. 7163), Rua Sitio Libanes, n°165, Ap. 1101, 
Ed. Del Fiori, Bairro Goiabeiras, Cuiabá / MT (Fl. 7163). Área total de edificações: 
2.108,46m2, galpão metragem de 957,16m2.  
 
TOTAL DA AVALIAÇÃO DOS BENS, consoante laudo de avaliação do perito Éverton 
Silva Souza, que integra o presente edital de leilão (fls. 6918/6934): R$ 8.766.254,42 (oito 
milhões, setecentos e sessenta e seis mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e quarenta 
e dois centavos) em 20 de outubro de 2015. (fl. 7162). 
 
2) Imóvel localizado no Jardim Mariana, Lote 06 da quadra 14, com área de 450,00m2, 
medindo 15,00m de frente para a Rua K, 15,00m de fundo com o lote 21, por 30,00m da 
frente ao fundo em ambos os lados, confinando ao lado direito com o lote 05 e do lado 
esquerdo com o lote 07, matricula n°30.971 do Livro 02 DR, do Cartório do 2° Oficio de 
Cuiabá, cuja penhora foi transferida do processo n°01877.2003.001.23.00-O para os autos 
n°00369.2004.003.23.00-8, conforme averbação na matrícula (AV-8-30.971.) em 
14.03.2013 (fls. 3925/3927), avaliado em R$40.000,00, em 08 de novembro de 2012. 
 
FIEL DEPOSITÁRIO: Izabella Correa Costa, residente na Rua Sino Libanes, n°165, Ap. 
1101, Ed. Del Fiori, Bairro Goiabeiras, Cuiabá / MT. 
OBSERVAÇÕES DIVERSAS: "nada consta". 
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Para a venda no primeiro leilão: — lance mínimo de 
50% do valor de avaliação, podendo ser parcelado em até 48 (quarenta e oito) 
parcelas iguais, mensais e sucessivas, conforme fixado pelo juiz da execução. Valor 



mínimo para venda dos bens imóveis no segundo leilão: lance mínimo de 50% do 
valor da avaliação, podendo ser parcelado em até 48 (quarenta e oito) parcelas 
iguais, mensais e sucessivas, conforme fixado pelo juiz da execução. 
 
Eu, Anderson Fernando Santiago Ishikizo Técnico Judiciário, de ordem, digitei o presente 
Edital que vai assinado pelo(a) Juíza do Trabalho. 
 

PROCESSO: (0207200-65.2004.5.23.0003 pje)  

02072.2004.003.23.00-7 (antigo processo físico) 

AUTOR: FRANCISCO SOUZA ESTRELA  

ADVOGADO: GUARACY CARLOS SOUZA  

RÉU: COPESA CONSTRUTORA DE OBRAS PESADAS LTDA - ME 

ADVOGADO: PAULO SERGIO DAUFENBACH 

RÉU: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

ADVOGADO: PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

RÉU: LEONARDO LIMA VERDE 

ADVOGADO: GLENDA ALVES CORREA LIMA VERDE 

TERCEIRO INTERESSADO: DORVALINO MACAGNAN 

TERCEIRO INTERESSADO: GISELE ADDOR ALVES CORREA LIMA VERDE 

ADVOGADO: GLENDA ALVES CORREA LIMA VERDE 

 
DESCRIÇÃO DO BEM: ‘IMÓVEL: Um lote sob n. 05, situado no Bairro Jardim América na 

1ª zona desta cidade de Várzea Grande/MT. com 30,00 mts de frente por 38,00 mts nos 

fundos e 300,00 mts de extensão de ambos os lados, perfazendo 9.000,00 m² com os 

seguintes limites e confrontações: frente para o Rio Cuiabá; lado direito com a Chácara n. 

04 do Sr. José de Arruda Pinto; lado esquerdo com a Chácara n. -06 de Hélio de Souza 

Vieira. (fls. 584) 

MATRÍCULA: 35.798, livro 2. P. 1 a 3. Data: 22/05/1998, Cartório do 1º Ofício de Várzea 

Grande. (fls. 584) 

 
DATA DA AVALIAÇÃO: 14/10/2019. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$1.200.000,00. 
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  
1º Leilão:  lance mínimo de 50% do valor da reavaliação e possibilidade de parcelamento 
em 48 (quarenta e oito) parcelas.  
. 
2º Leilão: lance mínimo de 50% do valor da reavaliação e possibilidade de parcelamento 
em 48 (quarenta e oito) parcelas. 
 
DEPOSITÁRIO: Leonardo Lima Verde, CPF 323.322.896-15. 

ENDEREÇO: Residente na Rua Brigadeiro Eduardo Gomes 449, apto 1711, Goiabeiras, 

Cuiabá/MT. 

 
LOCAL ONDE SE ENCONTRA O BEM: Bairro Jardim América na 1ª zona desta cidade de 
Várzea Grande/MT. 
 
EXISTÊNCIA DE PENHORAS REALIZADAS EM OUTROS PROCESSOS: 
 
R/4: 35.798 
 



Mandado de Execução: Arresto 
Expedido pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cuiabá – MT, Poder Judiciário do Estado de Mato 
Grosso, pelo MM. Juiz de Direito Dr. Eldes Ivan de Souza, aos 24 de setembro de 1998. 
Processo nº 5.804/98 
 
R/5: 35.798 
 
Mandado de Penhora, Registro, Avaliação e Intimação. 
Expedido pelo Juízo da 4ª Vara da Justiça de Cuiabá – MT, aos 29 de setembro de 2005, 
assinado pelo Diretor de Secretaria Lazaro Júlio Mendes. 
Processo nº 2002.5127-3 – Classe 3.200 – Execução Fiscal 
Penhora no rosto dos autos solicitada pela 2ª Vara do Trabalho de Várzea Grande, 
processo 0000890-65.2011.5.23.0008, no valor de R$ 126.234,02. 
 
Eu, Anderson Fernando Santiago Ishikizo, Técnico Judiciário, de ordem, digitei o presente 
Edital que vai assinado pelo(a) Juíza do Trabalho. 
 
Cuiabá - MT, 28 de janeiro de 2020. 
 

____________________________________ 
TATIANA DE OLIVEIRA PITOMBO 

Juiz(a) do Trabalho Titular 
 

4ª VARA DO TRABALHO DE CUIABÁ 
 

EDITAL DE ALIENAÇÃO JUDICIAL 
 

A Doutora Deizimar Mendonça de Oliveira, Juíza Titular da 4ª Vara do Trabalho de Cuiabá, 
no uso de suas atribuições legais, torna público que fará realizar a alienação judicial dos 
bens penhorados nos autos do processo abaixo identificado, sob as condições adiante 
descritas: 
Data do 1º LEILÃO: 13/03/2020, das 08:30h às 14:30h - Início de lances via internet: 
02/03/2020. 
Data do 2º LEILÃO: 27/03/2020, das 08:30h às 14:30h - Início de lances via internet: 
16/03/2020. 
 
Local: Rua Engenheiro Edgard Prado Arze, 191, Centro Político Administrativo, 
Cuiabá/MT, 6º. andar do Prédio Administrativo do TRT da 23ª Região (Auditório do 
CEFOR). 
 
Leiloeiro: Silvio Luiz Silva de Moura (www.mlleiloes.com.br) 
 
Da Arrematação:  1º LEILÃO – lance mínimo de 100% do valor de avaliação (ou valor e 

condições fixados pelo juiz da execução). 
                               2º LEILÃO – lance mínimo fixado pelo juiz da execução. 

 
O 2º LEILÃO prosseguirá no dia útil imediato, à mesma hora em que teve início, 
independentemente de novo edital, se for ultrapassado o horário de expediente forense. 
 
A alienação será realizada, simultaneamente, nas modalidades PRESENCIAL e 
ELETRÔNICA. 
 
O portal web www.mlleiloes.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.  
 
Quem pretender ofertar lance de modo presencial, deverá comparecer no local, dia e hora 
acima mencionados munido dos seguintes documentos: 



I. Pessoa física: documento de identificação pessoal com fotografia e CPF. Nos casos 
de arrematação de bens imóveis, os casados ou que convivem em união estável 
deverão informar o nome e CPF do cônjuge ou companheiro(a).  

II. Pessoa jurídica: cópia do Contrato Social com as respectivas alterações e documentos 
pessoais do titular ou seu representante legal.    

III. Participação por procuração: A procuração deverá conter poderes específicos para o 
ato de arrematação.   

 
Aquele que quiser participar da alienação judicial via internet deverá cadastrar-se 
previamente no site da leiloeira, acima informado, ficando ciente de que o cadastramento 
implicará na aceitação integral das disposições da R.A. SECOR N. 299/2016, que aprovou 
o Provimento n. 03/2016, disponível no link http://portal.trt23.jus.br/portal/leil%C3%B5es, 
na aba “Regulamentação Interna”, do sítio eletrônico deste Tribunal Regional 
(www.trt23.jus.br), bem como das condições estipuladas neste edital. 
 
A aprovação do cadastro e as informações necessárias (login e senha) para acesso ao 
sistema, onde se desenvolverá a alienação eletrônica, serão comunicadas através do e-
mail informado pelo usuário, que se responsabilizará por todas as negociações realizadas 
em seu código, com o uso da respectiva senha. 
 
 
ADVERTÊNCIAS: 
1. Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram, sem garantia, 
constituindo ônus do interessado verificar suas condições antes da alienação judicial. 
2. Fica o arrematante ciente de que pagará, no ato da arrematação, a comissão do leiloeiro 
– no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação – que não poderá 
ser incluída no valor do lanço. 
3. Sempre que houver o parcelamento do valor da arrematação, a primeira parcela deverá 
ser paga à vista, ficando o arrematante como fiel depositário do bem (art. 264, § 1º, da 
Consolidação Normativa dos Provimentos do TRT da 23ª Região).  
4. A arrematação será desfeita se o arrematante inadimplir alguma das parcelas no prazo 
assinalado, caso em que perderá, em favor da execução, os depósitos já efetuados (art. 
265, da Consolidação Normativa dos Provimentos do TRT da 23ª Região). 
5. Quem pretender arrematar, adjudicar, ou remir ditos bens, deverá estar ciente de que à 
espécie aplicam-se os preceitos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), da LEI 
N.º 6.830/1980 (que dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública) 
e do Novo Código de Processo Civil (CPC), observada a ordem de citação, a omissão e 
a compatibilidade, principalmente dos dois últimos institutos. 
6. Deverá, ainda, observar o disposto no art. 273, parágrafos 2º e 4º, da Consolidação 
Normativa dos Provimentos do TRT da 23ª Região, disponível no link 
http://portal.trt23.jus.br/portal/leil%C3%B5es, na aba “Regulamentação Interna”, do sitio 
eletrônico deste Tribunal Regional (www.trt23.jus.br), que regulamenta o pagamento ao 
leiloeiro Oficial. 
7. Caso não sejam cientificadas da alienação judicial, por qualquer motivo, quando da 
expedição das respectivas notificações postais, ficam as partes intimadas por meio deste 
edital, observado o disposto no parágrafo único do art. 274, CPC. 

PROCESSO:0001549-86.2011.5.23.0004  (PJE -convertido do processo físico) 
AUTOR: VALDEVINO MIGUEL DO NASCIMENTO  
ADVOGADO  Ignez Maria Mendes Linhares Xavier 
RÉU: GRANJA FIGUEIRA LIMITADA – ME  
ADVOGADO: JÔNI DE ARRUDA PINTO 
ADVOGADO: LUDMILA RODRIGUES 
RÉU: ALIMENTOS FLAMBOYANT INDUSTRIA E EXPORTACAO LTDA - ME 
ADVOGADO: JÔNI DE ARRUDA PINTO 
ADVOGADO: LUDMILA RODRIGUES 
RÉU: HEVELCIO EZEQUIAS RODRIGUES 
ADVOGADO: JÔNI DE ARRUDA PINTO 
ADVOGADO: LUDMILA RODRIGUES 

http://portal.trt23.jus.br/portal/leil%C3%B5es
http://portal.trt23.jus.br/portal/leil%C3%B5es


 
DESCRIÇÃO DO BEM:  

01 (uma) área de terras com 500 has (Quinhentas 'hectares), no lugar denominado Morro 
da Lage, localizada na estrada que dá acesso ao Distrito da Água Fria, a 16 KM da Rodovia 
MT 251 (Cuiabá/Chapada), zona rural do município de Chapada dos Guimarães/MT. Com 
seus limites e confrontações descritas na matricula n.° 470, livro 2-B, Fl. 103, do Cartório 
do 1° Oficio da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT. 

BENFEITORIAS: Casas de moradia, barracão, curral e aramados em geral. 

DATA DA AVALIAÇÃO: 04 de maio de 2015.  

VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 1.875.000,00 (Um milhão, oitocentos e setenta e cinco mil 
reais) 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  
 
1º Leilão:  Lance mínimo de 100% do valor da avaliação. O parcelamento do lance (em 
até 24 vezes), observando-se necessariamente a oferta de pagamento de pelo menos 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor do lance à vista (CPC, art. 895, § 1º), assim como o 
contido no art. 264 da Consolidação Normativa deste Regional, sendo que as parcelas 
sofrerão correção monetária com o indexador do IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo Especial). 
 
2º Leilão: Lance mínimo de 70% do valor da avaliação; o parcelamento do lance (em até 
24 vezes), observando-se necessariamente a oferta de pagamento de pelo menos 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor do lance à vista (CPC, art. 895, § 1º), assim como o 
contido no art. 264 da Consolidação Normativa deste Regional, sendo que as parcelas 
sofrerão correção monetária com o indexador do IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo Especial). 
 
Obs.: na hipótese de arrematação ou adjudicação, as despesas necessárias para a 
efetivação da transferência dos bens, inclusive para o registro da carta de arrematação e 
baixa de averbações de penhoras junto ao CRI, deverão ser suportadas pelo Arrematante. 
 
DEPOSITÁRIO: HEVELCIO EZEQUIAS RODRIGUES. 
ENDEREÇO: Rua 05, n. 24, Quadra 15, Jardim Petrópolis, CEP 78070-020, Cuiabá - MT. 
 
LOCAL ONDE SE ENCONTRA O BEM:  ONDE SE ENCONTRA O BEM: Fazenda Morro 
da Laje, localizada na estrada que dá acesso ao Distrito da Água Fria, a 16 KM da Rodovia 
MT 251 (Cuiabá/Chapada), zona rural do município de Chapada dos Guimarães/MT. 
 
Eu, Arlexon de Oliveira Alcântara, Técnico Judiciário, de ordem, digitei o presente Edital 
que vai assinado pelo(a) Diretor de Secretaria. 
 

 
PROCESSO: 0156100-83.1995.5.23.0004  (PJE)  
 AUTOR: DIRLEI MEURER, CPF: 913.900.019-20 
ADVOGADO: Tony Vitor Santos Souza - CPF: 947.518.031-15 - OAB: MT10460; Karlla 
Patricia Souza -  CPF: 784.602.981-91 - OAB: MT5264 e Guaracy Carlos Souza, CPF: 
079.303.211-34, OAB: MT3287-O.  
RÉU: J B M DE ABREU & CIA LTDA – ME - CNPJ: 37.480.209/0001-00;  
ADVOGADO: Daniel Paulo Maia Teixeira – CPF: 012.591.627-29 - OAB: MT4705. 
RÉU: JOAO BATISTA MARCOS DE ABREU - CPF: 345.948.171-49, 
RÉU: OSANA ALVES DA CRUZ ABREU - CPF: 793.743.609-34,  
RÉU: M. D. S. WALLES – ME – CNPJ: 05.239.325/0001-45 e; 
RÉU: N E DE ABREU - ME - CNPJ: 18.248.939/0001-35.  



 
DESCRIÇÃO DO BEM: 01(um) aparelho de ar condicionado Split, capacidade 
informada 80.000 BTUS, funcionando.   
  
DATA DA AVALIAÇÃO: 30/05/2019. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 5.400,00 (cinco mil e 
quatrocentos reais);  
 
01 (um) aparelho de ar condicionado, Split, capacidade informada 60.000 BTUS, 
funcionando. 
 
DATA DA AVALIAÇÃO: 30/05/2019. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 4.500,00 (quatro mil e 
quinhentos reais);  
 
01 (um) aparelho de ar condicionado, Split, capacidade informada 60.000 BTUS, 
funcionando. 
 
DATA DA AVALIAÇÃO: 30/05/2019. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 4.500,00 (quatro mil e 
quinhentos reais);  
 
01 (um) terno completo, cor preta, nº 60 (sessenta), composta de calça e paletó, 
marca Angelo Bertoni.  
 
DATA DA AVALIAÇÃO: 30/05/2019. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 899,00 (oitocentos e 
noventa e nove reais);  
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  
1º Leilão: Lance mínimo de 100% do valor da avaliação. O parcelamento do lance em até 
10 vezes conforme manifestação do autor, observando-se necessariamente a oferta de 
pagamento de pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) do valor do lance à vista (CPC, 
art. 895, § 1º), assim como o contido no art. 264 da Consolidação Normativa deste 
Regional, sendo que as parcelas sofrerão correção monetária com o indexador do IPCA-E 
(Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial). 
Na hipótese de arrematação ou adjudicação, as despesas necessárias para a efetivação 
da transferência dos bens, inclusive para o registro da carta de arrematação e baixa de 
averbações de penhoras junto ao CRI, deverão ser suportadas pelo Arrematante. 
 
2º Leilão: Lance mínimo 70% do valor pelo qual o bem foi avaliado. O parcelamento do 
lance em até 10 vezes conforme manifestação do autor, observando-se necessariamente 
a oferta de pagamento de pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) do valor do lance à 
vista (CPC, art. 895, § 1º), assim como o contido no art. 264 da Consolidação Normativa 
deste Regional, sendo que as parcelas sofrerão correção monetária com o indexador do 
IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial). 
Na hipótese de arrematação ou adjudicação, as despesas necessárias para a efetivação 
da transferência dos bens, inclusive para o registro da carta de arrematação e baixa de 
averbações de penhoras junto ao CRI, deverão ser suportadas pelo Arrematante. 
 
DEPOSITÁRIO: JOAO BATISTA MARCOS DE ABREU, CPF: 345.948.171-49. 
ENDEREÇO: RUA RICARDO FRANCO, 100, CENTRO - CUIABA - MT - CEP: 78005-000. 
 
LOCAL ONDE SE ENCONTRA O BEM: RUA RICARDO FRANCO, 100, CENTRO - 
CUIABA - MT - CEP: 78005-000. 
 
Eu, Lilian Paula Verdério Bianco – Analista Judiciária, de ordem, digitei o presente Edital 
que vai por mim assinado eletrônicamente.  
 

 
PROCESSO:  0001203-28.2017.5.23.0004  (PJE)  
AUTOR: SAULO MARCIANO DA SILVA, CPF: 887.259.441-34 



ADVOGADO: Rafael Souza Ferraz da Costa - OAB: MT15728/O - CPF: 015.818.091-74 e 
Antônio Carlos Tavares de Mello - OAB: MT5026 - CPF: 570.805.691-68 
RÉU: ANTUNES GRAFICA E EDITORA LTDA 
ADVOGADO: não possui. 
 
DESCRIÇÃO DO BEM: 01 (uma) máquina impressora para Indústria Gráfica, marca 
Original Heidelberg, offset, papel formato 64x90 cm, modelo K63-15343, fabricação anos 
80, em razoável estado de conservação e funcionamento.  
 
DATA DA AVALIAÇÃO: 28/08/2019.  
 
VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 40.000,00 (quarenta mil reais);  
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  
1º Leilão: Lance mínimo de 100% do valor da avaliação. O parcelamento do lance em até 
10 vezes conforme manifestação do autor, observando-se necessariamente a oferta de 
pagamento de pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) do valor do lance à vista (CPC, 
art. 895, § 1º), assim como o contido no art. 264 da Consolidação Normativa deste 
Regional, sendo que as parcelas sofrerão correção monetária com o indexador do IPCA-E 
(Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial). 
Na hipótese de arrematação ou adjudicação, as despesas necessárias para a efetivação 
da transferência dos bens, inclusive para o registro da carta de arrematação e baixa de 
averbações de penhoras junto ao CRI, deverão ser suportadas pelo Arrematante. 
 
2º Leilão: Lance mínimo de 70% do valor pelo qual o bem foi avaliado. O parcelamento do 
lance em até 10 vezes conforme manifestação do autor, observando-se necessariamente 
a oferta de pagamento de pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) do valor do lance à 
vista (CPC, art. 895, § 1º), assim como o contido no art. 264 da Consolidação Normativa 
deste Regional, sendo que as parcelas sofrerão correção monetária com o indexador do 
IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial). 
Na hipótese de arrematação ou adjudicação, as despesas necessárias para a efetivação 
da transferência dos bens, inclusive para o registro da carta de arrematação e baixa de 
averbações de penhoras junto ao CRI, deverão ser suportadas pelo Arrematante. 
 
DEPOSITÁRIO: ALVARO ALAN SILVA ANTUNES, CPF: 346.053.801-59. 
ENDEREÇO: AVENIDA MARIO CORREA, 114 - PORTO - CUIABA - MATO GROSSO- 
CEP: 78025-140. 
 
LOCAL ONDE SE ENCONTRA O BEM: AVENIDA MARIO CORREA, 114 - PORTO - 
CUIABA - MATO GROSSO- CEP: 78025-140. 
 
Eu, Náddia de Pinho Costa – Técnico Judiciária, de ordem, digitei o presente Edital. 
 
Cuiabá- MT, 03 de fevereiro de 2019 
 

____________________________ 
 

ANDRE CLEANDRO DE CASTRO DIAS 
Diretor de Secretaria 

 
 

5ª VARA DO TRABALHO DE CUIABÁ 
 

EDITAL DE ALIENAÇÃO JUDICIAL 
 

O(A) Doutor(a) EDILSON RIBEIRO DA SILVA, Juiz(íza) Titular da 5ª Vara do Trabalho de 
CUIABÁ, no uso de suas atribuições legais, torna público que fará realizar a alienação 



judicial dos bens penhorados nos autos do processo abaixo identificado, sob as condições 
adiante descritas: 
 
Data do 1º LEILÃO: 13/03/2020, das 08:30h às 14:30h - Início de lances via internet: 
02/03/2020. 
Data do 2º LEILÃO: 27/03/2020, das 08:30h às 14:30h - Início de lances via internet: 
16/03/2020. 
 
Local: Rua Engenheiro Edgard Prado Arze, 191, Centro Político Administrativo, 
Cuiabá/MT, 6º. andar do Prédio Administrativo do TRT da 23ª Região (Auditório do 
CEFOR). 
 
Leiloeira: Silvio Luiz Silva de Moura (www.mlleiloes.com.br) 
 
Da Arrematação:  1º LEILÃO – lance mínimo de 100% do valor de avaliação. 
                                                    R$ 20.230,00. 
 
                                2º LEILÃO - lance mínimo de 60% do valor de avaliação. 
                                                    R$ 12.138,00 

 
O 2º LEILÃO prosseguirá no dia útil imediato, à mesma hora em que teve início, 
independentemente de novo edital, se for ultrapassado o horário de expediente forense. 
 
A alienação será realizada, simultaneamente, nas modalidades PRESENCIAL e 
ELETRÔNICA. 
 
O portal web www.mlleiloes.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.  
 
Quem pretender ofertar lance de modo presencial, deverá comparecer no local, dia e hora 
acima mencionados munido dos seguintes documentos: 

I. Pessoa física: documento de identificação pessoal com fotografia e CPF. Nos casos 
de arrematação de bens imóveis, os casados ou que convivem em união estável 
deverão informar o nome e CPF do cônjuge ou companheiro(a).  

II. Pessoa jurídica: cópia do Contrato Social com as respectivas alterações e documentos 
pessoais do titular ou seu representante legal.    

III. Participação por procuração: A procuração deverá conter poderes específicos para o 
ato de arrematação.   

 
Aquele que quiser participar da alienação judicial via internet deverá cadastrar-se 
previamente no site da leiloeira, acima informado, ficando ciente de que o cadastramento 
implicará na aceitação integral das disposições da R.A. SECOR N. 299/2016, que aprovou 
o Provimento n. 03/2016, disponível no link http://portal.trt23.jus.br/portal/leil%C3%B5es, 
na aba “Regulamentação Interna”, do sítio eletrônico deste Tribunal Regional 
(www.trt23.jus.br), bem como das condições estipuladas neste edital. 
 
A aprovação do cadastro e as informações necessárias (login e senha) para acesso ao 
sistema, onde se desenvolverá a alienação eletrônica, serão comunicadas através do e-
mail informado pelo usuário, que se responsabilizará por todas as negociações realizadas 
em seu código, com o uso da respectiva senha. 
 
 
ADVERTÊNCIAS: 
1. Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram, sem garantia, 
constituindo ônus do interessado verificar suas condições antes da alienação judicial. 
2. Fica o arrematante ciente de que pagará, no ato da arrematação, a comissão do leiloeiro 
– no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação – que não poderá 
ser incluída no valor do lanço. 

http://portal.trt23.jus.br/portal/leil%C3%B5es


3. Sempre que houver o parcelamento do valor da arrematação, a primeira parcela deverá 
ser paga à vista, ficando o arrematante como fiel depositário do bem (art. 264, § 1º, da 
Consolidação Normativa dos Provimentos do TRT da 23ª Região).  
4. A arrematação será desfeita se o arrematante inadimplir alguma das parcelas no prazo 
assinalado, caso em que perderá, em favor da execução, os depósitos já efetuados (art. 
265, da Consolidação Normativa dos Provimentos do TRT da 23ª Região). 
5. Quem pretender arrematar, adjudicar, ou remir ditos bens, deverá estar ciente de que à 
espécie aplicam-se os preceitos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), da LEI 
N.º 6.830/1980 (que dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública) 
e do Novo Código de Processo Civil (CPC), observada a ordem de citação, a omissão e 
a compatibilidade, principalmente dos dois últimos institutos. 
6. Deverá, ainda, observar o disposto no art. 273, parágrafos 2º e 4º, da Consolidação 
Normativa dos Provimentos do TRT da 23ª Região, disponível no link 
http://portal.trt23.jus.br/portal/leil%C3%B5es, na aba “Regulamentação Interna”, do sitio 
eletrônico deste Tribunal Regional (www.trt23.jus.br), que regulamenta o pagamento ao 
leiloeiro Oficial. 
7. Caso não sejam cientificadas da alienação judicial, por qualquer motivo, quando da 
expedição das respectivas notificações postais, ficam as partes intimadas por meio deste 
edital, observado o disposto no parágrafo único do art. 274, CPC. 

 

PROCESSO: 0000189-40.2016.5.23.0005 (PJE) 
AUTOR: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL 
ADVOGADO: ELIANE MORENO HEIDGGER DA SILVA - OAB 2287 
RÉUS: SOLUCAO INTERNET TELEFONIA E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 
10.509.896/0001-92 
               JONES ALMEIDA NASSARDEN DE ABREU - CPF: 022.143.101-26 
               VALESKA SOARES DE ALMEIDA GARCIA - CPF: 005.002.511-26 

 DESCRIÇÃO DO BEM: Veículo marca Fiat, modelo Siena EL, cor bege, ano 2010, placas 
NPK-4555, chassi 8AP17202LB2175544, Renavam 268573360.    

DATA DA AVALIAÇÃO: 27/03/2019.  VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 20.230,00 (vinte mil, 
duzentos e trinta reais). 

 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  
1º LEILÃO - lance mínimo de 100% do valor de avaliação. R$ 20.230,00. 
2º LEILÃO - lance mínimo de 60% do valor de avaliação.   R$ 12.138,00.  
Parcelamento em até 03(três) vezes mensais, sendo a primeira parcela paga à vista. 

 DEPOSITÁRIO: VALESKA SOARS DE ALMEIDA GARCIA - CPF 005.002.511-26. 

ENDEREÇO: Rua P, quadra 18, casa 13, Residencial Nova Canaã - Cuiabá-MT. 

LOCAL ONDE SE ENCONTRA O BEM: Rua P, quadra 18, casa 13, Residencial Nova 
Canaã - Cuiabá-MT. 

 Eu, Alice Joana dos Santos, Técnico Judiciário, de ordem, digitei o presente Edital que vai 
assinado pelo Diretor de Secretaria. 

 Cuiabá - MT, 07 de fevereiro de 2020. 

____________________________ 
José Eugênio Borba 
Diretor de Secretaria  

 
 

http://portal.trt23.jus.br/portal/leil%C3%B5es


7ª VARA DO TRABALHO DE CUIABÁ 
 

EDITAL DE ALIENAÇÃO JUDICIAL 
 

O(A) Doutor(a) PEDRO IVO LIMA NASCIMENTO, Juiz(íza) Substituto da 7ª Vara do 
Trabalho de Cuiabá, no uso de suas atribuições legais, torna público que fará realizar a 
alienação judicial dos bens penhorados nos autos do processo abaixo identificado, sob as 
condições adiante descritas: 
 
Data do 1º LEILÃO: 13/03/2020, das 08:30h às 14:30h - Início de lances via internet: 
02/03/2020. 
Data do 2º LEILÃO: 27/03/2020, das 08:30h às 14:30h - Início de lances via internet: 
16/03/2020. 
 
Local: Rua Engenheiro Edgard Prado Arze, 191, Centro Político Administrativo, 
Cuiabá/MT, 6º. andar do Prédio Administrativo do TRT da 23ª Região (Auditório do 
CEFOR). 
 
Leiloeira: Silvio Luiz Silva de Moura (www.mlleiloes.com.br) 
 
Da Arrematação:  1º LEILÃO – lance mínimo de 100% do valor de avaliação (ou valor 

e condições fixados pelo juiz da execução). 
                               2º LEILÃO – lance mínimo fixado pelo juiz da execução. 

 
O 2º LEILÃO prosseguirá no dia útil imediato, à mesma hora em que teve início, 
independentemente de novo edital, se for ultrapassado o horário de expediente forense. 
 
A alienação será realizada, simultaneamente, nas modalidades PRESENCIAL e 
ELETRÔNICA. 
 
O portal web www.mlleiloes.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.  
 
Quem pretender ofertar lance de modo presencial, deverá comparecer no local, dia e hora 
acima mencionados munido dos seguintes documentos: 

I. Pessoa física: documento de identificação pessoal com fotografia e CPF. Nos casos 
de arrematação de bens imóveis, os casados ou que convivem em união estável 
deverão informar o nome e CPF do cônjuge ou companheiro(a).  

II. Pessoa jurídica: cópia do Contrato Social com as respectivas alterações e documentos 
pessoais do titular ou seu representante legal.    

III. Participação por procuração: A procuração deverá conter poderes específicos para o 
ato de arrematação.   

 
Aquele que quiser participar da alienação judicial via internet deverá cadastrar-se 
previamente no site da leiloeira, acima informado, ficando ciente de que o cadastramento 
implicará na aceitação integral das disposições da R.A. SECOR N. 299/2016, que aprovou 
o Provimento n. 03/2016, disponível no link http://portal.trt23.jus.br/portal/leil%C3%B5es, 
na aba “Regulamentação Interna”, do sítio eletrônico deste Tribunal Regional 
(www.trt23.jus.br), bem como das condições estipuladas neste edital. 
 
A aprovação do cadastro e as informações necessárias (login e senha) para acesso ao 
sistema, onde se desenvolverá a alienação eletrônica, serão comunicadas através do e-
mail informado pelo usuário, que se responsabilizará por todas as negociações realizadas 
em seu código, com o uso da respectiva senha. 
ADVERTÊNCIAS: 
1. Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram, sem garantia, 
constituindo ônus do interessado verificar suas condições antes da alienação judicial. 

http://portal.trt23.jus.br/portal/leil%C3%B5es


2. Fica o arrematante ciente de que pagará, no ato da arrematação, a comissão do leiloeiro 
– no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação – que não poderá 
ser incluída no valor do lanço. 
3. Sempre que houver o parcelamento do valor da arrematação, a primeira parcela deverá 
ser paga à vista, ficando o arrematante como fiel depositário do bem (art. 264, § 1º, da 
Consolidação Normativa dos Provimentos do TRT da 23ª Região).  
4. A arrematação será desfeita se o arrematante inadimplir alguma das parcelas no prazo 
assinalado, caso em que perderá, em favor da execução, os depósitos já efetuados (art. 
265, da Consolidação Normativa dos Provimentos do TRT da 23ª Região). 
5. Quem pretender arrematar, adjudicar, ou remir ditos bens, deverá estar ciente de que à 
espécie aplicam-se os preceitos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), da LEI 
N.º 6.830/1980 (que dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública) 
e do Novo Código de Processo Civil (CPC), observada a ordem de citação, a omissão e 
a compatibilidade, principalmente dos dois últimos institutos. 
6. Deverá, ainda, observar o disposto no art. 273, parágrafos 2º e 4º, da Consolidação 
Normativa dos Provimentos do TRT da 23ª Região, disponível no link 
http://portal.trt23.jus.br/portal/leil%C3%B5es, na aba “Regulamentação Interna”, do sitio 
eletrônico deste Tribunal Regional (www.trt23.jus.br), que regulamenta o pagamento ao 
leiloeiro Oficial. 
7. Caso não sejam cientificadas da alienação judicial, por qualquer motivo, quando da 
expedição das respectivas notificações postais, ficam as partes intimadas por meio deste 
edital, observado o disposto no parágrafo único do art. 274, CPC. 

PROCESSO: 0000671-16.2015.5.23.0007 (PJE) 
AUTOR: GILSON DE MATOS SILVA - CPF: 011.771.341-44 
ADVOGADO: MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA – OAB/MT 5746  
RÉU: JM NAUTICA LTDA – ME - CNPJ: 10.710.449/0001-05 
ADVOGADO: CARLA MARIA COSTA BOTELHO – OAB/MT 11881-A 
 
DESCRIÇÃO DO BEM: 
01 (HUM) BARCO MARCA LEVEFORT, MODELO 05 METROS, COR PRETA, NOVO, 
PARA 05 PESSOAS, EM ALUMÍNIO. 
 
DATA DA AVALIAÇÃO: 06/11/2019. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 5.800,00. 
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  
1º Leilão: lance mínimo de 100% do valor da avaliação (R$ 5.800,00), e o valor deverá ser 
pago de imediato pelo arrematante, nos termos do artigo 885 do CPC. 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Sendo em parcela única.  
 
2º Leilão: lance mínimo de 70%, com pagamento a vista. 
 
DEPOSITÁRIO: MANOEL PEREIRA DE PAULA, CASADO, BRASILEIRO, RG: 2005790 
SSP/PR, CPF: 333.731.329-91. 
ENDEREÇO: AVENIDA MANOEL JOSÉ DE ARRUDA, 4.603, PORTO, CUIABÁ-MT. 
 
LOCAL ONDE SE ENCONTRA O BEM: AVENIDA MANOEL JOSÉ DE ARRUDA, 4.603, 
PORTO, CUIABÁ-MT. 
 
Eu, Ítalo Tonete, Analista Judiciário, de ordem, digitei o presente Edital que vai assinado 
pelo(a) Diretor 
 

 
PROCESSO: 0111100-60.2009.5.23.0007 (PJE) 
AUTOR: FAGNER MACIEL DE MORAES - CPF: 009.877.681-90 
ADVOGADO: ALEX CAETANO LEITE  – OAB/MT 13341 
ADVOGADO: RODRIGO SCHOSSLER – OAB/MT 8225-A  
RÉU: ANA CRISTINA VALIM REIS MOLINO - CPF: 509.860.662-49 
 

http://portal.trt23.jus.br/portal/leil%C3%B5es


DESCRIÇÃO DO BEM: 
IMÓVEL: APARTAMENTO Nº 63, TIPO D, BLOCO 04, LOCALIZADO NO CONJUNTO 
RESIDENCIAL ONIX, SITUADO NO LOTEAMENTO TERRA NOVA, Nº 180, BAIRRO 
BOSQUE DA SAÚDE, NESTA CAPITAL, COM ÁREA DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA: 
48,53750 M². DE USO COMUM: 5,71634 M², VAGA DE ESTACIONAMENTO: 12,0000 M², 
TOTAL : 66,25384 M², COMPOSTO POR: UMA SALA DE ESTAR E JANTAR, DOIS 
DORMITÓRIOS, UM BANHEIRO, UMA COZINHA E UMA ÁREA DE SERVIÇO, ESTÁ 
LOCALIZADO AO NÍVEL DO QUINTO PATAMAR DE ESCADARIA ACIMA DO TÉRREO, 
TENDO AS SEGUINTES CONFRONTAÇÕES (OBSERVADOR SITUADO DENTRO DO 
PRÉDIO E OLHANDO PARA A ENTRADA DO MESMO): À FRENTE COM O HALL 
SOCIAL E ESCADARIA, À ESQUERDA COM ÁREA VERDE E VISTA PARA A RUA H, À 
DIREITA COM O APARTAMENTO DE Nº 64 E AOS FUNDOS COM O PÁTIO DE 
ESTACIONAMENTO E VISTA PARA O BLOCO 6. 
 
MATRICULADO SOB O Nº 40.917 – LIVRO 2 FM – FOLHA 008, NO 6º SERVIÇO 
NOTARIAL E REGISTRAL DA 3ª CIRCUNSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA DA COMARCA DE 
CUIABÁ-MT. 
 
OBSERVAÇÕES: PRÉDIO SEM ELEVADOR E SEM ÁREA DE LAZER. CONDOMÍNIO 
COM EXECELENTE LOCALIZAÇÃO (PRÓXIMO AO SHOPPING PANTANAL). BAIRRO 
SERVIDO POR SERVIÇOS PÚBLICOS. A AVALIAÇÃO FOI CONSIDERADO A 
LOCALIZAÇÃO, PARTICULARIDADES E PREÇO DE MERCADO. 
 
 
REGISTRO E AVERBAÇÕES: 
R-07-40.917 – DEVEDORES: AUZEMIR GOMES MOLINO E ANA CRISTINA VALIM REIS, 
ACIMA QUALIFICADOS. CREDORA:- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF. TITULO:- 
HIPOTECA DE 1º GRAU. FORMA DO TÍTULO:- CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA 
E VENDA DE UNIDADE ISOLADA E MÚTUO COM OBRIGAÇÕES E HIPOTECA, 
DATADO FR 04-02-2002. VALOR:- R$ 17.020,00 (DEZESSETE MIL, E VINTE REAIS). 
PRAZO:- 180 MESES. JUROS:- TAXA ANUAL DE JUROS: NOMINAL 6,0000% E 
EFETIVA 6,1677%. CONDIÇÕES:- TODAS AS CONSTANTES DO CONTRATO. OS 
DEVEDORES, DECLARAM NO CONTRATO SOB AS PENAS DA LEI QUE NÃO 
ESTAREM VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL, QUER COMO CONTRIBUINTES 
NA QUALIDADE DE EMPREGADORES, QUER COMO PRODUTORES RURAIS. 
CUIABÁ, 28 DE FEVEREIRO DE 2002. 
 
AV-08- 40.917 – ARRESTO – CONFORME TERMO DE ARRESTO, EXPEDIDO PELO 
JUÍZO DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DESTA 
CAPITAL, AOS 23/10/2009; RECEBIDO EM 08/03/2010, ASSINADO PELO EXMO SR. 
DR. SERGIO CARREIRA DE SOUZA – MMº JUIZ DE DIREITO, EXTRAÍDO DOS AUTOS 
DO PROCESSO Nº 2008/4032 – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, TENDO 
COMO AUTOR/CREDOR BANCO BRTADESCO S/A E RÉUS/DEVEDORES: 
LIVROBRÁS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA, AUZEMIR GOMES MOLINO E ANA 
CRISTINA VALIM REIS, FICA ARRESTADO O IMÓVEL OBJETO DESTA MATRICULA. 
EM R$ 39,40. CUIABÁ, 10 DEMARÇO DE 2010. 
 
AV-09-40.917- INDISPONIBILIDADE – NOS TERMOS DO PROVIMENTO Nº 39/2014, § 
3º DO ART. 14 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CORREGEDORIA NACIONAL 
DE JUSTIÇA, DATADO DE 25/07/2014, QUE DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO E 
FUNCIONAMENTO DA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – 
CNIB – PROTOCOLO Nº 201806.2613.00539498-IA-910, DATADO DE 26/06/2018, FICA 
AVERBADA A INDISPONIBILIDADE ORIUNDA DO PROCESSO Nº 
0111120009007230009 TÃO SOMENTE SOBRE A PARTE PERTENCENTE A SRA. ANA 
CRISTINA VALIM REIS NO IMÓVEL OBJETO DESTA MATRICULA. EM. GRATUITO – 
SELO DIGITAL BCP 39219. CUIABÁ, 10 DE JULHO DE 2018. 
 
DATA DA AVALIAÇÃO: 06/11/2018. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 140.000,00. 
 



CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  
1º Leilão: lance mínimo de 100% do valor da avaliação (R$ 140.000,00), e o valor deverá 
ser pago com 20% de entrada + 3 parcelas, nos termos do artigo 885 do CPC. 
 
2º Leilão: lance mínimo de 70% do valor da avaliação, e o valor deverá ser pago com 20% 
de entrada + 3 parcelas, nos termos do artigo 885 do CPC. 
 
DEPOSITÁRIO: DISPENSADA A NOMEAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO. 
 
Eu, Ítalo Tonete, Analista Judiciário, de ordem, digitei o presente Edital que vai assinado 
pelo(a) Diretor. 
 
ATOrd 0000391-74.2017.5.23.0007 
RECLAMANTE: KELLER DE OLIVEIRA 
Advogado: ANTONIO JOÃO DOS SANTOS 0AB/MT 10408 
RECLAMADO: EXIMIA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 
ADVOGADO: JOANYR JOSÉ AGOSTINHO OAB/MT 19672-O 
RECLAMADO: ANTONIO CARLOS FIGUEIRA BALBINO, MAURINEY CEZAR PINHEIRO 
DA SILVA 
RECLAMADO: NIVIO BRAZIL CUOGHE MELHORANCA 
ADVOGADO: GIAN CARLO LEÃO PREZA OAB/MT 8431-O 
 
DESCRIÇÃO DO BEM: lote 08 e 10 da qd 68, com área 720 metros quadrados, situado 
na rua 44, 487, Boa esperança, Cuiabá-MT, 1ª Zona do Distrito de Coxipó da Ponte. 
Inscrição cadastral sob o nº 01.6.12.038.0080.001. Características: construção do tipo casa 
térrea de alvenaria, com área aproximada de 430 metros quadrados, com os seguintes 
cômodos: hall de entrada, sala de recepção, sala de reunião, 5 salas menores e uma sala 
maior, 2 banheiros nos fundos com pequena varanda coberta de ligação a uma edícula, 
sendo esta comporta por 2 banheiros, 1 coxinha e 1 refeitório. Casa com telha de 
fibrocimento, muros laterais, cerca elétrica, câmeras de segurança, frente com mureta e 
grade de ferro, piso porcelanato, forro em laje rebaixando em gesso, janelas de blindex, 
portas de madeira, luminárias, interruptores e tomadas embutidas. Pintura interior recente 
e na parte exterior com boa parte concluída. Não possui garagem, mas há local para 
estacionar veículos nos fundos, mas em outro lote confrontante a estes. Imóvel servido por 
energia elétrica, agua, telefone e asfalto, bairro com infraestrutura como colégio, 
supermercado, padaria, farmácia e universidade 
Matrivula 50.550, fl 090, livro 2 do cartório do 6º Ofício de Cuiabá 
 
DATA DA AVALIAÇÃO: 28.09.2019. VALOR DA AVALIAÇÃO: 905.000,00 (novecentos e 
cinco mil reais). 
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  
1º Leilão: lance mínimo de 100% do valor da avaliação, podendo ser pago 20% de entrada 
mais 5 parcelas, nos termos do artigo 885 do CPC. 
 
2º Leilão: lance mínimo de 70% do valor da avaliação, e o valor deverá ser pago com 20% 
de entrada mais 5 parcelas, nos termos do artigo 885 do CPC. 
 
DEPOSITÁRIO: Nívio Brazil Guoche Melhorança. 
ENDEREÇO: Rua Acapulco, 56, Jardim das Américas, Cuiabá-MT. 
 
LOCAL ONDE SE ENCONTRA O BEM: rua 44, 487, Boa esperança, Cuiabá-MT. 
 
Eu, Belisa Maria Moura Mesquita, técnico judiciária, de ordem, digitei o presente Edital que 
vai assinado pelo(a) Fernando Siqueira Pinto Filho 
 
Cuiabá - MT, 10.02.2020 
 

____________________________ 



FERNANDO SIQUEIRA PINTO FILHO 
Diretor de Secretaria 

 
 

9ª VARA DO TRABALHO DE CUIABÁ 
 
 
 

EDITAL DE ALIENAÇÃO JUDICIAL 
 

O(A) Doutor(a) WANDERLEY PIANO DA SILVA, Juiz(íza) Titular da 9ª Vara do Trabalho 
de CUIABÁ- MT, no uso de suas atribuições legais, torna público que fará realizar a 
alienação judicial dos bens penhorados nos autos do processo abaixo identificado, sob as 
condições adiante descritas: 
 
Data do 1º LEILÃO: 13/03/2020, das 08:30h às 14:30h - Início de lances via internet: 
02/03/2020. 
Data do 2º LEILÃO: 27/03/2020, das 08:30h às 14:30h - Início de lances via internet: 
16/03/2020. 
 
Local: Rua Engenheiro Edgard Prado Arze, 191, Centro Político Administrativo, 
Cuiabá/MT, 6º. andar do Prédio Administrativo do TRT da 23ª Região (Auditório do 
CEFOR). 
 
Leiloeira: Silvio Luiz Silva de Moura (www.mlleiloes.com.br) 
 
Da Arrematação:  1º LEILÃO – lance mínimo de 100% do valor de avaliação (ou valor 

e condições fixados pelo juiz da execução). 
                               2º LEILÃO – lance mínimo fixado pelo juiz da execução. 

 
O 2º LEILÃO prosseguirá no dia útil imediato, à mesma hora em que teve início, 
independentemente de novo edital, se for ultrapassado o horário de expediente forense. 
 
A alienação será realizada, simultaneamente, nas modalidades PRESENCIAL e 
ELETRÔNICA. 
 
O portal web www.mlleiloes.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.  
 
Quem pretender ofertar lance de modo presencial, deverá comparecer no local, dia e hora 
acima mencionados munido dos seguintes documentos: 

I. Pessoa física: documento de identificação pessoal com fotografia e CPF. Nos casos 
de arrematação de bens imóveis, os casados ou que convivem em união estável 
deverão informar o nome e CPF do cônjuge ou companheiro(a).  

II. Pessoa jurídica: cópia do Contrato Social com as respectivas alterações e documentos 
pessoais do titular ou seu representante legal.    

III. Participação por procuração: A procuração deverá conter poderes específicos para o 
ato de arrematação.   

 
Aquele que quiser participar da alienação judicial via internet deverá cadastrar-se 
previamente no site da leiloeira, acima informado, ficando ciente de que o cadastramento 
implicará na aceitação integral das disposições da R.A. SECOR N. 299/2016, que aprovou 
o Provimento n. 03/2016, disponível no link http://portal.trt23.jus.br/portal/leil%C3%B5es, 
na aba “Regulamentação Interna”, do sítio eletrônico deste Tribunal Regional 
(www.trt23.jus.br), bem como das condições estipuladas neste edital. 
 

http://portal.trt23.jus.br/portal/leil%C3%B5es


A aprovação do cadastro e as informações necessárias (login e senha) para acesso ao 
sistema, onde se desenvolverá a alienação eletrônica, serão comunicadas através do e-
mail informado pelo usuário, que se responsabilizará por todas as negociações realizadas 
em seu código, com o uso da respectiva senha. 
ADVERTÊNCIAS: 
1. Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram, sem garantia, 
constituindo ônus do interessado verificar suas condições antes da alienação judicial. 
2. Fica o arrematante ciente de que pagará, no ato da arrematação, a comissão do leiloeiro 
– no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação – que não poderá 
ser incluída no valor do lanço. 
3. Sempre que houver o parcelamento do valor da arrematação, a primeira parcela deverá 
ser paga à vista, ficando o arrematante como fiel depositário do bem (art. 264, § 1º, da 
Consolidação Normativa dos Provimentos do TRT da 23ª Região).  
4. A arrematação será desfeita se o arrematante inadimplir alguma das parcelas no prazo 
assinalado, caso em que perderá, em favor da execução, os depósitos já efetuados (art. 
265, da Consolidação Normativa dos Provimentos do TRT da 23ª Região). 
5. Quem pretender arrematar, adjudicar, ou remir ditos bens, deverá estar ciente de que à 
espécie aplicam-se os preceitos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), da LEI 
N.º 6.830/1980 (que dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública) 
e do Novo Código de Processo Civil (CPC), observada a ordem de citação, a omissão e 
a compatibilidade, principalmente dos dois últimos institutos. 
6. Deverá, ainda, observar o disposto no art. 273, parágrafos 2º e 4º, da Consolidação 
Normativa dos Provimentos do TRT da 23ª Região, disponível no link 
http://portal.trt23.jus.br/portal/leil%C3%B5es, na aba “Regulamentação Interna”, do sitio 
eletrônico deste Tribunal Regional (www.trt23.jus.br), que regulamenta o pagamento ao 
leiloeiro Oficial. 
7. Caso não sejam cientificadas da alienação judicial, por qualquer motivo, quando da 
expedição das respectivas notificações postais, ficam as partes intimadas por meio deste 
edital, observado o disposto no parágrafo único do art. 274, CPC. 

PROCESSO: 0000042-75.2011.5.23.0009 (PJE) 
AUTOR: UNIÃO (INSS) 
ADVOGADO: ...  
RÉU: W R Comércio de Generos Alimentícios Ltda ME      
ADVOGADO: Luciano Rodrigo Dantas, OAB/MT 8.085 
 
DESCRIÇÃO DO BEM: - 01 (um) automóvel/REB/Motoprático ESP 2008, Placa JZH 0082, 
cor branca, com capacidade para 200 litros, em bom estado de uso e conservação, que 
reavalio em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) 
- 01 (um) automóvel/REB/Motoprático ESP 2008, Placa JZH 0092, cor branca, com 
capacidade para 200 litros, em bom estado de uso e conservação, que reavalio em R$ 
3.500,00 (três mil e quinhentso reais); 
- 01 (um) balcão frigorífico expositor, marca Alden, cor branca, capacidade com tamnaho 
3,00 metros de comprimento, por 2,00 metros de altura, mais 1,00 metro de profundidade, 
com 5 (cinco) prateleiras/divisões, 220 Volts trifásico. Expositor de frios, laticínios e 
iogurtes, seminovo, em bom estado de uso e conservação e em funcionamento, que 
reavalio em R$ 13.000,00 (treze mil reais).    
 
DATA DA AVALIAÇÃO: 23/05/2018. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 20.000,00 (vinte mil 
reais). 
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  
1º Leilão: lance mínimo de 100% do valor da avalianção à vista;   
 
2º Leilão: lance mínimo de 50% do valor da avaliação à vista.   
 
DEPOSITÁRIO: Alan de Souza Cardoso. 
ENDEREÇO: Rua Vereador Abelardo de Azevedo, 980, Várzea Grande - MT. 
 

http://portal.trt23.jus.br/portal/leil%C3%B5es


LOCAL ONDE SE ENCONTRA O BEM: Rua Vereador Abelardo de Azevedo, 980, Várzea 
Grande - MT. 
 
Eu, Paulo Henrique Moreira Santiago, (Técnico Judiciário), de ordem, digitei o presente 
Edital que vai assinado pelo(a) Juiz.. 
 

 
PROCESSO: 0000930-97.2018.5.23.0009 (PJE) 
AUTOR: Sind. dos Trabalhadores nas Ind.  da Construção Pesada e Afins do Estado do 
Pará 
ADVOGADO: ...  
RÉU: A D S Construções Elétricas LTDA - EPP      
ADVOGADO: ... 
 
DESCRIÇÃO DO BEM: 01 sala de nº 811, situada no pavimento 8º do Edifício Centro 
Empresarial Cuiabá, na cidade de Cuiabá- MT. Matriculado sob o nº 56.803 - Folha 065, 
no 6º Serviço Notarial e de Registro de Cuiabá- MT. Área construída (bom estado) de 
68,511 m 
 
Gravames: 
- Hipoteca Cedular - conforme Cédula de Crédito Bancário n. 492.101.033, emitida aos 
27/07/2015 em favor do Banco do Brasil S/A (GECOR ING CUIABÁ- MT) 
 
- Hipoteca Cedular - conforme Cédula de Crédito Bancário n. 492.101.028, emitida aos 
24/07/2015, em favor do Banco do Brasil (GECOR ING CUIABÁ- MT). 
.    
 
DATA DA AVALIAÇÃO: 24/04/2019. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 250.000,00 (duzentos e 
cinquenta mil). 
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  
1º Leilão:  lance mín. de 100% do valor da avaliação, com possibilidade de parcelamento 
em 24 meses. Exigindo-se o pagamento da 1a. parcela de 25% do valor da arrematação 
(art. 895, § 1º,CPC )   
 
2º Leilão:  lance mínimo de 80% do valor da avaliação, com  possibilidade de parcelamento 
em 24 meses. Exigindo-se o pagamento da 1a. parcela de 25% do valor da arrematação 
(art. 895, § 1º,CPC )    
 
 
 
DEPOSITÁRIO: Abeilard Dias dos Santos. 
ENDEREÇO: Rua Antígua, 44, Jd. da Américas, Cuiabá- MT.. 
 
LOCAL ONDE SE ENCONTRA O BEM: descrição do bem. 
 
Eu, Paulo Henrique Moreira Santiago, (Técnico Judiciário), de ordem, digitei o presente 
Edital que vai assinado pelo(a) Juiz.. 
 
Cuiabá - MT, 06 de fevereiro de 2020. 
 
 

____________________________ 
WANDERLEY PIANO DA SILVA  

Juiz do Trabalho 
 

1ª VARA DO TRABALHO DE VÁRZEA GRANDE 
 



 
EDITAL DE ALIENAÇÃO JUDICIAL 

 
O(A) Doutor(a) Luis Fernando Galvagni, Juiz(íza) do Trabalho Substituto da 1ª Vara do 
Trabalho de Várzea Grande, no uso de suas atribuições legais, torna público que fará 
realizar a alienação judicial dos bens penhorados nos autos do processo abaixo 
identificado, sob as condições adiante descritas: 
 
Data do 1º LEILÃO: 13/03/2020, das 08:30h às 14:30h - Início de lances via internet: 
02/03/2020. 
Data do 2º LEILÃO: 27/03/2020, das 08:30h às 14:30h - Início de lances via internet: 
16/03/2020. 
 
Local: Rua Engenheiro Edgard Prado Arze, 191, Centro Político Administrativo, 
Cuiabá/MT, 6º. andar do Prédio Administrativo do TRT da 23ª Região (Auditório do 
CEFOR). 
 
Leiloeira: Silvio Luiz Silva de Moura (www.mlleiloes.com.br) 
 
Da Arrematação:  1º LEILÃO – lance mínimo de 100% do valor de avaliação (ou valor 

e condições fixados pelo juiz da execução). 
                               2º LEILÃO – lance mínimo fixado pelo juiz da execução. 

 
O 2º LEILÃO prosseguirá no dia útil imediato, à mesma hora em que teve início, 
independentemente de novo edital, se for ultrapassado o horário de expediente forense. 
 
A alienação será realizada, simultaneamente, nas modalidades PRESENCIAL e 
ELETRÔNICA. 
 
O portal web www.mlleiloes.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.  
 
Quem pretender ofertar lance de modo presencial, deverá comparecer no local, dia e hora 
acima mencionados munido dos seguintes documentos: 

I. Pessoa física: documento de identificação pessoal com fotografia e CPF. Nos casos 
de arrematação de bens imóveis, os casados ou que convivem em união estável 
deverão informar o nome e CPF do cônjuge ou companheiro(a).  

II. Pessoa jurídica: cópia do Contrato Social com as respectivas alterações e documentos 
pessoais do titular ou seu representante legal.    

III. Participação por procuração: A procuração deverá conter poderes específicos para o 
ato de arrematação.   

 
Aquele que quiser participar da alienação judicial via internet deverá cadastrar-se 
previamente no site da leiloeira, acima informado, ficando ciente de que o cadastramento 
implicará na aceitação integral das disposições da R.A. SECOR N. 299/2016, que aprovou 
o Provimento n. 03/2016, disponível no link http://portal.trt23.jus.br/portal/leil%C3%B5es, 
na aba “Regulamentação Interna”, do sítio eletrônico deste Tribunal Regional 
(www.trt23.jus.br), bem como das condições estipuladas neste edital. 
 
A aprovação do cadastro e as informações necessárias (login e senha) para acesso ao 
sistema, onde se desenvolverá a alienação eletrônica, serão comunicadas através do e-
mail informado pelo usuário, que se responsabilizará por todas as negociações realizadas 
em seu código, com o uso da respectiva senha. 
 
 
ADVERTÊNCIAS: 
1. Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram, sem garantia, 
constituindo ônus do interessado verificar suas condições antes da alienação judicial. 

http://portal.trt23.jus.br/portal/leil%C3%B5es


2. Fica o arrematante ciente de que pagará, no ato da arrematação, a comissão do leiloeiro 
– no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação – que não poderá 
ser incluída no valor do lanço. 
3. Sempre que houver o parcelamento do valor da arrematação, a primeira parcela deverá 
ser paga à vista, ficando o arrematante como fiel depositário do bem (art. 264, § 1º, da 
Consolidação Normativa dos Provimentos do TRT da 23ª Região).  
4. A arrematação será desfeita se o arrematante inadimplir alguma das parcelas no prazo 
assinalado, caso em que perderá, em favor da execução, os depósitos já efetuados (art. 
265, da Consolidação Normativa dos Provimentos do TRT da 23ª Região). 
5. Quem pretender arrematar, adjudicar, ou remir ditos bens, deverá estar ciente de que à 
espécie aplicam-se os preceitos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), da LEI 
N.º 6.830/1980 (que dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública) 
e do Novo Código de Processo Civil (CPC), observada a ordem de citação, a omissão e 
a compatibilidade, principalmente dos dois últimos institutos. 
6. Deverá, ainda, observar o disposto no art. 273, parágrafos 2º e 4º, da Consolidação 
Normativa dos Provimentos do TRT da 23ª Região, disponível no link 
http://portal.trt23.jus.br/portal/leil%C3%B5es, na aba “Regulamentação Interna”, do sitio 
eletrônico deste Tribunal Regional (www.trt23.jus.br), que regulamenta o pagamento ao 
leiloeiro Oficial. 
7. Caso não sejam cientificadas da alienação judicial, por qualquer motivo, quando da 
expedição das respectivas notificações postais, ficam as partes intimadas por meio deste 
edital, observado o disposto no parágrafo único do art. 274, CPC. 

CartPrec 0000101-58.2014.5.23.0106 
RECLAMANTE: MARCIO PEREIRA FILHO  
RECLAMADO: TARCISO DOMINGUES VARGAS 
 
DESCRIÇÃO DO BEM:  
Um lote de terreno urbano, na 1ª zona desta cidade, sob nº 20 da Quadra 38 do Loteamento 
Jardim Glória, com área de 600 m², desmembra uma parte para o referido comprador com 
as seguintes características: área de 300 mts², medindo 20,00 mts de frente, fazendo face 
para a Rua nação: medindo 20,00 mts de largura nos fundos, confrontando com o lote nº 
14 e medindo 15,00 mts de extensão de ambos os lados, confrontando pelo lado direito 
com área remanescente do lote nº 20 dos mesmos vendedores do lado esquerdo, 
confrontando com o lote nº 01. 
Registrado no Livro 02, a Matrícula 104.324 do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Várzea 
Grande. 
Sem benfeitoria 
  
DATA DA AVALIAÇÃO: 13/03/2019. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$40.000,00. 
Restrições: 
Hipoteca a Companhia de Habitação Popular do Estado de mato Grosso; 
Penhorado em 06/05/85 extraído dos autos de Execução do Cartório de Várzea Grande, 
assinado pela Drª Maria Terezinha Ferreira, Juíza de Direito de Várzea Grande no valor de 
CR$19.023,180(Dezenove milhões e vinte e três mil e cento e oitenta cruzeiros), tendo 
como Devedor Tarcisio Domingues Vargas. Avalista Walter José de Melo |Credor: 
Bamerindus S/A – Financ. Crédito e Investimento conforme R.3 aos 05/06/1985 
Penhorado nos autos 1119-60.2013.5.23.0000 em trâmite na 1ª Vara do Trabalho de 
Várzea Grande – 28/08/2014 
Penhorado nos autos 0000101-58.2014.5.23.0106 em trâmite na 1ª Vara do Trabalho de 
Várzea Grande – 30/03/2016. 
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  
1º Leilão: não será aceito lance inferior a 100% (cem por cento) da avaliação dos bens 
penhorados  
 
2º Leilão: o valor pelo qual o bem foi avaliado, o preço mínimo pelo qual poderá ser 
alienado (60 % sobre o valor da avaliação), possibilidade do parcelamento em 24 (vinte e 
quatro) vezes, com o pagamento da primeira parcela à vista (§§ 1º e 2º do artigo 264 da 

http://portal.trt23.jus.br/portal/leil%C3%B5es


Consolidação Normativa do TRT da 23ª Região); depósito na comissão do leiloeiro na 
primeira parcela (§ 3º da Consolidação Normativa do TRT da 23ª Região); e, a comissão 
do leiloeiro designado (5% do valor da arrematação); o próprio bem arrematado servirá de 
garantia para pagamento das parcelas futuras, perdendo o arrematante os valores 
referentes às parcelas já pagas em caso de inadimplência, que se reverterá em favor da 
execução (art. 265 da Consolidação Normativa do TRT da 23ª Região); 
 
DEPOSITÁRIO: Márcio Pereira Filho – CPF 029.140.401-48 
Endereço: Cx P 87,93 – Aeroporto – Peixoto de Azevedo-MT 
 
LOCAL ONDE SE ENCONTRA O BEM: Lote 20 da Quadra 38 do Loteamento Jardim Glória 
– Várzea Grande-MT 
 
Eu,                Adineiva Maria de Campos, de ordem, digitei o presente Edital que vai 
assinado pelo(a) (Diretor(a) ou Juiz(íza). 
 

 
PROCESSO: 0024500-67.2008.5.23.0008 (migrado PJE) 
AUTOR: KLEBER YASUHIRO KOIKE - CPF: 695.470.171-87  
ADVOGADO: ADRIANA TRUFFI - OAB: MT0012341 58/ALEX CAETANO LEITE - OAB: 
MT0013341/  RODRIGO SCHOSSLER - OAB: MT0008225-A 
RÉU: DOURIVAL PEREIRA DOS SANTOS 83160922804 - CNPJ: 20.902.819/0001-51 
DOURIVAL PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 831.609.228-04  
ADVOGADO:  
 
DESCRIÇÃO DO BEM:  
01 notebook asus A42F em bom estado de conservação, avaliado em R$1000,00; 
01 notebook Sony PCG-71911X em bom estado de conservação, avaliado em R$800,00; 
01 notebook Samsung NP270E4G em bom estado, avaliado em R$800,00; 
01 impressora HP Laserjet P1102 em bom estado, avaliado emn R$700,00; 
01 impressora HP Officejet 4500 em bom estado, avaliado em R$100,00 
02 cadeiras de escritório fixa na cor preta, avaliado por R$200,00, totalizando R$400,00 
01 cadeira presidente giratória avaliada em R$400,00 
01 ar condicionado Split mod 38KCX1255, avaliado em R$600,00 
01 mesa escritório em formato “L” tabaco, avaliado em R$200,00 
02 armários com 04 gavetas avaliado em R$200,00 cada, totalizando R$400,00 
  
 
DATA DA AVALIAÇÃO: 05/06/2019. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$5400,00. 
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  
1º Leilão: não será aceito lance inferior a 100% (cem por cento) da avaliação dos bens 
penhorados  
 
2º Leilão: o valor pelo qual o bem foi avaliado, o preço mínimo pelo qual poderá ser 
alienado (60 % sobre o valor da avaliação), as condições de pagamento (eventual pedido 
de parcelamento estará sujeito à análise judicial após efetivada a proposta e efetuado o 
pagamento de "sinal" no importe de 20% do valor da arrematação) e, a comissão do 
leiloeiro designado (5% do valor da arrematação); 
 
DEPOSITÁRIO: Dourival Pereira dos Santos 
ENDEREÇO: Av. Couto Magalhães, 2277 – Várzea Grande – sala 205. 
LOCAL ONDE SE ENCONTRA O BEM: Av. Couto Magalhães, 2277 – Várzea Grande – 
sala 205. 
 
Eu,                Adineiva Maria de Campos, de ordem, digitei o presente Edital que vai 
assinado pelo(a) (Diretor(a) ou Juiz(íza). 
 
Várzea Grande - MT, 03 de fevereiro de 2020, 2ª feira. 



 
____________________________ 

(Diretor(a) ou Juiz(íza)  
 
 
 

2ª VARA DO TRABALHO DE VÁRZEA GRANDE 
 
 

EDITAL DE ALIENAÇÃO JUDICIAL 01/2020 
  
O(A) Doutor(a) KARINE MILANESE BESSEGATO, Juiz(íza) Substituta da 2ª Vara do 
Trabalho de Várzea Grande, no uso de suas atribuições legais, torna público que fará 
realizar a alienação judicial dos bens penhorados nos autos do processo abaixo 
identificado, sob as condições adiante descritas: 
  
Data do 1º LEILÃO: 13/03/2020, das 08:30h às 14:30h -Início de lances via internet: 
02/03/2020. 
 
Data do 2º LEILÃO: 27/03/2020, das 08:30h às 14:30h - Início de lances via internet: 
16/03/2020. 
 
Local: Rua Engenheiro Edgard Prado Arze, 191, Centro Político Administrativo, Cuiabá/MT, 
6º. andar do Prédio Administrativo do TRT da 23ª Região (Auditório do CEFOR). 
 
 Leiloeira: Silvio Luiz Silva de Moura (www.mlleiloes.com.br) 
 
 Da Arrematação: 
 
1º LEILÃO - lance mínimo de 100% do valor de avaliação; caso haja proposta de 
parcelamento, será observado como limite uma entrada mínima de 30% (trinta por cento) 
da oferta apresentada (o qual deverá ser comprovado o pagamento no prazo de um dia) e 
o remanescente parcelado em, no máximo, 6 (seis) prestações mensais e sucessivas, 
acrescidas de correção monetária pelo índice INPC (art. 895, §2.º, CPC), sendo a 1.ª 
parcela com vencimento para 30 (trinta) dias após o pagamento da entrada; 
 
2º LEILÃO - lance mínimo fixado em 70% do valor de avaliação; caso haja proposta de 
parcelamento, será observado como limite uma entrada mínima de 30% (trinta por cento) 
da oferta apresentada (o qual deverá ser comprovado o pagamento no prazo de um dia) e 
o remanescente parcelado em, no máximo, 6 (seis) prestações mensais e sucessivas, 
acrescidas de correção monetária pelo índice INPC (art. 895, §2.º, CPC), sendo a 1.ª 
parcela com vencimento para 30 (trinta) dias após o pagamento da entrada. 
 
O 2º LEILÃO prosseguirá no dia útil imediato, à mesma hora em que teve início, 
independentemente de novo edital, se for ultrapassado o horário de expediente forense. 
 
A alienação será realizada, simultaneamente, nas modalidades PRESENCIAL e 
ELETRÔNICA. 
 
  
 
O portal web www.mlleiloes.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. 
 
Quem pretender ofertar lance de modo presencial, deverá comparecer no local, dia e hora 
acima mencionados munido dos seguintes documentos: 
 



I. Pessoa física: documento de identificação pessoal com fotografia e CPF. Nos casos de 
arrematação de bens imóveis, os casados ou que convivem em união estável deverão 
informar o nome e CPF do cônjuge ou companheiro(a). 
 
II. Pessoa jurídica: cópia do Contrato Social com as respectivas alterações e documentos 
pessoais do titular ou seu representante legal. 
 
III. Participação por procuração: A procuração deverá conter poderes específicos para o 
ato de arrematação. 
 
 Aquele que quiser participar da alienação judicial via internet deverá cadastrar-se 
previamente no site da leiloeira, acima informado, ficando ciente de que o cadastramento 
implicará na aceitação integral das disposições da R.A. SECOR N. 299/2016, que aprovou 
o Provimento n. 03/2016, disponível no link http://portal.trt23.jus.br/portal/leil%C3%B5es, 
na aba "Regulamentação Interna", do sítio eletrônico deste Tribunal Regional 
(www.trt23.jus.br), bem como das condições estipuladas neste edital. 
 
 A aprovação do cadastro e as informações necessárias (login e senha) para acesso ao 
sistema, onde se desenvolverá a alienação eletrônica, serão comunicadas através do e-
mail informado pelo usuário, que se responsabilizará por todas as negociações realizadas 
em seu código, com o uso da respectiva senha. 
 
ADVERTÊNCIAS: 
 
1. Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram, sem garantia, 
constituindo ônus do interessado verificar suas condições antes da alienação judicial. 
 
2. Fica o arrematante ciente de que pagará, no ato da arrematação, a comissão do leiloeiro 
- no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação - que não poderá ser 
incluída no valor do lanço. 
 
3. Sempre que houver o parcelamento do valor da arrematação, a primeira parcela deverá 
ser paga à vista, ficando o arrematante como fiel depositário do bem (art. 264, § 1º, da 
Consolidação Normativa dos Provimentos do TRT da 23ª Região). 
 
4. A arrematação será desfeita se o arrematante inadimplir alguma das parcelas no prazo 
assinalado, caso em que perderá, em favor da execução, os depósitos já efetuados (art. 
265, da Consolidação Normativa dos Provimentos do TRT da 23ª Região). 
 
5. Quem pretender arrematar, adjudicar, ou remir ditos bens, deverá estar ciente de que à 
espécie aplicam-se os preceitos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), da LEI N.º 
6.830/1980 (que dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública) e 
do Novo Código de Processo Civil (CPC), observada a ordem de citação, a omissão e a 
compatibilidade, principalmente dos dois últimos institutos. 
 
6. Deverá, ainda, observar o disposto no art. 273, parágrafos 2º e 4º, da Consolidação 
Normativa dos Provimentos do TRT da 23ª Região, disponível no link 
http://portal.trt23.jus.br/portal/leil%C3%B5es, na aba "Regulamentação Interna", do sitio 
eletrônico deste Tribunal Regional (www.trt23.jus.br), que regulamenta o pagamento ao 
leiloeiro Oficial. 
 
7. Caso não sejam cientificadas da alienação judicial, por qualquer motivo, quando da 
expedição das respectivas notificações postais, ficam as partes intimadas por meio deste 
edital, observado o disposto no parágrafo único do art. 274, CPC. 
 
PROCESSO: 0000260-56.2018.5.23.0107 
AUTOR: JOCIEL BENEDITO DE MORAES 
ADVOGADO: ÁDILA ARRUDA SAFI - OAB: MT3611-B e JANINE COELHO DUARTE DE 
QUADROS - OAB: MT9643 



RÉU: TOP VIP SEGURANCA E VIGILANCIA PRIVADA LTDA 
ADVOGADO: GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - OAB: MT15193/O 
RÉU: CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS 
ADVOGADO:FERNANDO FERREIRA DA SILVA - OAB: MT17905/-O 
 
DESCRIÇÃO DO BEM: imóvel de matrícula nº 76.064 do 1º Serviço Notarial e de Registros 
de Várzea Grande/MT- Não há benfeitorias. Não foi possível ao Oficial de Justiça verificar 
as confrontações in locu tendo em vista que o loteamento está tomado por "matos", e, 
ainda, aos fundos do "Posto Trevisão". Segundo o teor da matrícula: "Lote de terreno 
urbano sob o nº 18 da Quadra 107 do Loteamento Jardim Paula III na cidade de Várzea 
Grande/MT, com área de 432,00m², com os seguintes limites e confrontações: 36,00 
metros ao Leste para o lote 10; e 12,00 metros ao Oeste para a Rua 9". 
  
 
Gravames: 
 
 - Averbação nº 03 - Penhora no Processo 0000783-08.2017.5.23.0106 - 1ª VARA DO 
TRABALHO DE VÁRZEA GRANDE ; 
- Averbação nº 04 - Inscrição CNIB no Processo 0000882-55.2015.5.23.0006 - 6ª VARA 
DO TRABALHO DE CUIABÁ ; 
 - Averbação nº 06 - Inscrição CNIB no Processo 0001337-17.2015.5.23.0007 - 6ª VARA 
DO TRABALHO DE CUIABÁ; 
- Averbação nº 07 - Penhora no Processo 0001337-17.2015.5.23.0007 - 6ª VARA DO 
TRABALHO DE CUIABÁ; 
- Averbação nº 08 - Penhora no Processo 0000359-03.2016.5.23.0008 - 8ª VARA DO 
TRABALHO DE CUIABÁ; 
- Averbação nº 09 - Penhora no Processo 0001004-88.2017.5.23.0106 - 1ª VARA DO 
TRABALHO VÁRZEA GRANDE; 
- Averbação nº 10 -Penhora no Processo 0000268-04.2016.5.23.0107 - 2ª VARA DO 
TRABALHO DE VÁRZEA GRANDE; 
- Averbação nº 14 - Penhora no Processo 0000287-44.2015.5.23.0107 - 2ª VARA DO 
TRABALHO DE VÁRZEA GRANDE; 
 - Averbação nº 15 - Inscrição no CNIB no Processo 0000218-75.2016.5.23.0107 - 2ª VARA 
DO TRABALHO DE VÁRZEA GRANDE; 
- Averbação nº 18 - Inscrição no CNIB no Processo 0001191-82.2015.5.23.0004 - 4ª VARA 
DO TRABALHO DE CUIABÁ; 
 - Averbação nº 19 - Inscrição no CNIB no Processo 0001044-50.2015.5.23.0006 - 6ª VARA 
DO TRABALHO DE CUIABÁ; 
 - Averbação nº 20 - Inscrição no CNIB no Processo 0000191-89.2016.5.23.0108 - 3ª VARA 
DO TRABALHO DE VÁRZEA GRANDE; 
- Averbação nº 23 - Penhora no Processo 0000678-28.2017.5.23.0107 - 2ª VARA DO 
TRABALHO DE VÁRZEA GRANDE; 
- Averbação nº 24 - Penhora no Processo 0000207-21.2017.5.23.0007- 7ª VARA DO 
TRABALHO DE CUIABÁ; 
- Averbação nº 25 - Inscrição no CNIB no Processo 0000582-11.2016.5.23.0022 - 3ª VARA 
DO TRABALHO DE RONDONÓPOLIS; 
- Averbação nº 28 - Inscrição no CNIB no Processo 0000552-36.2016.5.23.0002 - 2ª VARA 
DO TRABALHO DE CUIABÁ; 
 - Averbação nº 29 - Inscrição no CNIB no Processo 0000500-80.2016.5.23.0021 - 1ª VARA 
DO TRABALHO DE RONDONÓPOLIS; 
- Averbação nº 31 - Inscrição no CNIB no Processo 0000154-80.2017.5.23.0026 - VARA 
DO TRABALHO DE BARRA DO GARÇAS; 
- Averbação nº 32 - Inscrição no CNIB no Processo 0002291-57.2015.5.23.0106 - 1ª VARA 
DO TRABALHO DE VÁRZEA GRANDE; 
- Averbação nº 33 - Inscrição no CNIB no Processo 0001472-86.2016.5.23.0106 - 1ª VARA 
DO TRABALHO DE VÁRZEA GRANDE; 
- Averbação nº 34 - Inscrição no CNIB no Processo 0000785-33.2016.5.23.0002 - 2ª VARA 
DO TRABALHO DE CUIABÁ; 



- Averbação nº 35 - Penhora NESTE Processo 0000260-56.2018.5.23.0107 - 2ª VARA DO 
TRABALHO DE VÁRZEA GRANDE; 
- Averbação nº 36 - Inscrição no CNIB no Processo 0000634-61.2016.5.23.0004 - 4ª VARA 
DO TRABALHO DE CUIABÁ; 
 - Averbação nº 37 - Penhora no Processo 0000040-24.2019.5.23.0107- 2ª VARA DO 
TRABALHO DE VÁRZEA GRANDE; 
- Averbação nº 38 - Penhora no Processo 0001229-06.2015.5.23.0001- 1ª VARA DO 
TRABALHO DE CUIABÁ; 
- Averbação nº 39 - Penhora no Processo 0000040-21.2019.5.23.0108 - 3ª VARA DO 
TRABALHO DE VÁRZEA GRANDE; 
- Averbação nº 40 - Penhora no Processo 0000041-06.2019.5.23.0108- 3ª VARA DO 
TRABALHO DE VÁRZEA GRANDE; 
- Averbação nº 41 - Inscrição no CNIB no Processo 000130720165230005 - 5ª VARA DO 
TRABALHO DE CUIABÁ ; 
- Averbação nº 42 - Inscrição no CNIB no Processo 0000359-03.2016.5.23.0008 - 8ª VARA 
DO TRABALHO DE CUIABÁ; 
- Averbação nº 43 - Penhora no Processo 0000552-36.2016.5.23.0002 - 2ª VARA DO 
TRABALHO DE CUIABÁ; 
- Averbação nº 44 - Penhora no Processo 0000191-89.2016.5.23.0108 - 3ª VARA DO 
TRABALHO DE VÁRZEA GRANDE; 
- Averbação nº 45 - Inscrição no CNIB no Processo 0001339-50.2016.5.23.0007 - 7ª VARA 
DO TRABALHO DE CUIABÁ; 
- Averbação nº 46 - Inscrição no CNIB no Processo 0001014-90.2016.5.23.0002 - 2ª VARA 
DO TRABALHO DE CUIABÁ; 
- Averbação nº 47 - Inscrição no CNIB no Processo 0000801-69.2016.5.23.0007 - 7ª VARA 
DO TRABALHO DE CUIABÁ; 
 - Averbação nº 48 - Inscrição no CNIB no Processo 0000601-59.2016.5.23.0008 - 8ª VARA 
DO TRABALHO DE CUIABÁ; 
- Averbação nº 49 - Inscrição no CNIB no Processo 0001073-57.2016.5.23.0106 - 1ª VARA 
DO TRABALHO DE VÁRZEA GRANDE; 
- Averbação nº 50 - Inscrição no CNIB no Processo 0001191-82.2015.5.23.0004 - 4ª VARA 
DO TRABALHO DE CUIABÁ; 
 
DATA DA AVALIAÇÃO: 11/12/2018. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$18.000,00. 
 
 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 
1º LEILÃO - lance mínimo de 100% do valor de avaliação; caso haja proposta de 
parcelamento, será observado como limite uma entrada mínima de 30% (trinta por cento) 
da oferta apresentada (o qual deverá ser comprovado o pagamento no prazo de um dia) e 
o remanescente parcelado em, no máximo, 6 (seis) prestações mensais e sucessivas, 
acrescidas de correção monetária pelo índice INPC (art. 895, §2.º, CPC), sendo a 1.ª 
parcela com vencimento para 30 (trinta) dias após o pagamento da entrada; 
 
 2º LEILÃO - lance mínimo fixado em 70% do valor de avaliação; caso haja proposta de 
parcelamento, será observado como limite uma entrada mínima de 30% (trinta por cento) 
da oferta apresentada (o qual deverá ser comprovado o pagamento no prazo de um dia) e 
o remanescente parcelado em, no máximo, 6 (seis) prestações mensais e sucessivas, 
acrescidas de correção monetária pelo índice INPC (art. 895, §2.º, CPC), sendo a 1.ª 
parcela com vencimento para 30 (trinta) dias após o pagamento da entrada. 
 
  
DEPOSITÁRIO: Sem depositário conforme determinado pelo juízo deprecante no 
despacho ID 2fcaaed nos seguintes termos: "DESPACHO - A partir do Auto de Id. c97fcc0 
- 09/01/19, constata-se que não houve a nomeação de depositário para o imóvel penhorado 
(matrícula nº 76.064 do 1º Serviço Notarial e de Registros de Várzea Grande/MT). 
Entretanto, por se tratar de imóvel sem benfeitorias, considero a penhora aperfeiçoada com 
o registro da constrição na matrícula, dispensando-se, portanto, a nomeação de 
depositário. Oficie-se à , encaminhando-se 2ª Vara do Trabalho de Várzea Grande cópia 



do presente despacho e solicitando o prosseguimento da carta precatória nº 0000260- 
56.2018.5.23.0107 com a designação de leilão do imóvel penhorado (matrícula nº 76.064). 
Atendendo aos princípios e economia e celeridade processuais, uma via do presente 
despacho, devidamente assinada, servirá como ofício nº 335/2019. Encaminhe a 
Secretaria. Intimem-se as partes. RONDONOPOLIS, 9 de Setembro de 2019. ADENIR 
ALVES DA SILVA CARRUESCO. Juiz(a) do Trabalho Titular". 
 
ENDEREÇO: Prejudicado. 
 
 LOCAL ONDE SE ENCONTRA O BEM: Lote de terreno urbano sob o nº 18 da Quadra 
107 do Loteamento Jardim Paula III em Várzea Grande/MT 
  
Eu, Amarildo Bezerra da Silva, Analista Judiciário, de ordem, digitei o presente Edital que 
vai assinado pelo(a) (Diretor(a) ou Juiz(íza) . 
  
 
PROCESSO: 0001881-93.2015.5.23.0107 
AUTOR: ROMILDO MANOEL COSTA 
ADVOGADOS: Tony Vitor Santos Souza, Guaracy Carlos Souza, Karlla Patricia Souza 
RÉUS: CARLOS E. KHUN - ME, CARLOS EDUARDO KHUN  
ADVOGADOS: Luiz Henrique de Oliveira Netto, Cidiney Rodrigues Ferreira 
 
DESCRIÇÃO DO BEM: Imóvel sob Matrícula nº 24787 Inscrita no 1º Serviço Notarial e de 
Registro de Várzea Grande - Livro nº 02, com os seguintes dados: “Um lote de terreno 
urbano sob o nº 05 da Quadra 08 do Loteamento denominado Cidade de Deus, distrito de 
Várzea  Grande, dentro dos seguintes Limites e confrontações: Com área de 380,10m² 
(trezentos e oitenta metros quadrados e dez centímetros), medindo 10,02 m de frente com 
a Rua H; 19,00m de fundos com os lotes 16 e 17; medindo 19,57m do lado direito com o 
Lote 06, medindo 20,44m do lado esquerdo com o lote 04.  
Informações do Auto de Penhora (id 3da9d4c): 
BENFEITORIAS: “Imóvel está abandonado e fechado, não sendo possível a sua análise 
interna e conferência da metragem descrita na matrícula. Externamanete apresenta 
péssimas condições de conservação, conforme fotos) 
OCUPAÇÃO: “Imóvel está vazio, segundo declarações de vizinhos 
 
Gravame: 
R/2 - Penhora - Processo 8.090/99 - 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande MT 
  
DATA DA AVALIAÇÃO: 19/08/2019  
VALOR DA AVALIAÇÃO: total de R$50.000,00 (Cinquenta mil reais) sendo: 
a) terreno: utilizando-se o método comparativo de avaliação, em R$30.000,00  
b) benfeitorias: utilizando-se o método comparativo de avaliação, em R$20.000,00. 
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  
1º Leilão:  lance mínimo de 100% do valor de avaliação; caso haja proposta de 
parcelamento, em qualquer leilão, será observado como limite uma entrada mínima de 30% 
(trinta por cento) da oferta apresentada (o qual deverá ser comprovado o pagamento em 
24 horas) e o remanescente parcelado em, no máximo, 6 (seis) prestações mensais e 
sucessivas, acrescidas de correção monetária pelo índice INPC (art. 895, §2.º, CPC), 
sendo a 1.ª parcela com vencimento para 30 (trinta) dias após o pagamento da entrada;  
2º Leilão: lance mínimo de 70% do valor de avaliação;  caso haja proposta de 
parcelamento, em qualquer leilão, será observado como limite uma entrada mínima de 30% 
(trinta por cento) da oferta apresentada (o qual deverá ser comprovado o pagamento em 
24 horas) e o remanescente parcelado em, no máximo, 6 (seis) prestações mensais e 
sucessivas, acrescidas de correção monetária pelo índice INPC (art. 895, §2.º, CPC), 
sendo a 1.ª parcela com vencimento para 30 (trinta) dias após o pagamento da entrada. 
 
DEPOSITÁRIO: Carlos Eduardo Khun (nomeado judicialmente - ID4163604 . 



ENDEREÇO: Rua Minas Gerais, 18, Nova Várzea Grande/Cristo Rei, Várzea Grande MT 
CEP: 78117-090. 
 
LOCAL ONDE SE ENCONTRA O BEM: No local declinado na Matrícula Matrícula nº 24787 
Inscrita no 1º Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande - Livro nº 02  . 
 
Eu, Amarildo Bezerra da SIlva, Analista Judiciário ordem, digitei o presente Edital que vai 
assinado pelo(a) (Diretor(a) ou Juiz(íza). 
 
PROCESSO: 0000030-77.2019.5.23.0107 (PJE) 
AUTOR: CICERO MARTINHO SILVA PEREIRA - CPF: 999.949.171-53 
ADVOGADO: ÁDILA ARRUDA SAFI - OAB: MT3611-B - CPF: 337.532.101-53 
RÉU: TOP VIP SEGURANCA E VIGILANCIA PRIVADA LTDA - ME - CNPJ: 
10.553.257/0001-24 
RÉU: DINARELLI PERPETUA PASCHOA NABAU - CPF: 708.009.951-04 
RÉU: JOSE MACIEL NABAU - CPF: 667.881.701-00 

 DESCRIÇÃO DO BEM: 

"imóvel de matrícula nº 76.065 do 1º Serviço Notarial e de Registros de Várzea 
Grande/MT- Não há benfeitorias. Não foi possível ao Oficial de Justiça verificar as 
confrontações in locu tendo em vista que o loteamento está tomado por "matos", e, ainda, 
aos fundos do "Posto Trevisão". Segundo o teor da matrícula: "Lote de terreno urbano 
sob o nº 19 da Quadra 107 do Loteamento Jardim Paula III na cidade de Várzea 
Grande/MT, com área de 432,00m², com os seguintes limites e confrontações: 36,00 
metros ao Norte para o lote 20; 36,00m ao Sul para o lote 18; 12,00 ao leste para p lote 
09 e 12mm ao Oeste para a Rua 09." 

Gravames: 

- Averbação nº 03 - Inscrição CNIB no Processo 0000882-55.2015.5.23.0006 - 6ª VARA 
DO TRABALHO DE CUIABÁ ; 
- Averbação nº 05 - Inscrição CNIB no Processo 0001337-17.2015.5.23.0007 - 6ª VARA 
DO TRABALHO DE CUIABÁ; 
- Averbação nº 07 - Penhora no Processo 0000359-03.2016.5.23.0008 - 8ª VARA DO 
TRABALHO DE CUIABÁ; 
- Averbação nº 08 - Penhora no Processo 0001004-88.2017.5.23.0106 - 1ª VARA DO 
TRABALHO VÁRZEA GRANDE; 
- Averbação nº 09 -Penhora no Processo 0000268-04.2016.5.23.0107 - 2ª VARA DO 
TRABALHO DE VÁRZEA GRANDE; 
- Averbação nº 13 - Penhora no Processo 0000287-44.2015.5.23.0107 - 2ª VARA DO 
TRABALHO DE VÁRZEA GRANDE; 
- Averbação nº 14 - Inscrição no CNIB no Processo 0000218-75.2016.5.23.0107 - 2ª 
VARA DO TRABALHO DE VÁRZEA GRANDE; 
- Averbação nº 17- Inscrição no CNIB no Processo 0001191-82.2015.5.23.0004 - 4ª 
VARA DO TRABALHO DE CUIABÁ; 
- Averbação nº 18 - Inscrição no CNIB no Processo 0001044-50.2015.5.23.0006 - 6ª 
VARA DO TRABALHO DE CUIABÁ; 
- Averbação nº 19 - Inscrição no CNIB no Processo 0000191-89.2016.5.23.0108 - 3ª 
VARA DO TRABALHO DE VÁRZEA GRANDE; 
- Averbação nº 22 - Penhora no Processo 0000678-28.2017.5.23.0107 - 2ª VARA DO 
TRABALHO DE VÁRZEA GRANDE; 
- Averbação nº 23 - Penhora no Processo 0001191-82.2015.5.23.0004 - 4ª VARA DO 
TRABALHO DE CUIABÁ; 
- Averbação nº 24 - Inscrição no CNIB no Processo 0000582-11.2016.5.23.0022 - 3ª 
VARA DO TRABALHO DE RONDONÓPOLIS; 
- Averbação nº 25 - Penhora no Processo 0000284-36.2017.5.23.0005 - 5ª VARA DO 
TRABALHO DE CUIABÁ; 



- Averbação nº 28 - Inscrição no CNIB no Processo 0000552-36.2016.5.23.0002 - 2ª 
VARA DO TRABALHO DE CUIABÁ; 
- Averbação nº 29 - Inscrição no CNIB no Processo 0000500-08.2016.5.23.0021 - 8ª 
VARA DO TRABALHO DE CUIABÁ; 
- Averbação nº 31 - Inscrição no CNIB no Processo 0000154-80.2017.5.23.0026 - VARA 
DO TRABALHO DE BARRA DO GARÇAS; 
- Averbação nº 32 - Inscrição no CNIB no Processo 0002291-57.2015.5.23.0106 - 1ª 
VARA DO TRABALHO DE VÁRZEA GRANDE; 
- Averbação nº 33 - Inscrição no CNIB no Processo 0001472-86.2016.5.23.0106 - 1ª 
VARA DO TRABALHO DE VÁRZEA GRANDE; 
- Averbação nº 34 - Inscrição no CNIB no Processo 0000785-33.2016.5.23.0002 - 2ª 
VARA DO TRABALHO DE CUIABÁ; 
- Averbação nº 35 - Inscrição no CNIB no Processo 0000634-61.2016.5.23.0004 - 4ª 
VARA DO TRABALHO DE CUIABÁ; 
- Averbação nº 36 - Penhora no Processo 0001229-06.2015.5.23.0001- 1ª VARA DO 
TRABALHO DE CUIABÁ; 
- Averbação nº 37 - Inscrição no CNIB no Processo 00013-07.2016.5.23.0005 - 5ª VARA 
DO TRABALHO DE CUIABÁ; 
- Averbação nº 38 - Inscrição no CNIB no Processo 0000359-03.2016.5.23.0008 - 8ª 
VARA DO TRABALHO DE CUIABÁ; 
- Averbação nº 39 - Penhora no Processo 0000030-77.2019.5.23.0107 - 2ª VARA DO 
TRABALHO DE VÁRZEA GRANDE; 
- Averbação nº 40 - Penhora no Processo 0001044-50.2015.5.23.0006 - 6ª VARA DO 
TRABALHO DE CUIABÁ; 
- Averbação nº 41 - Penhora no Processo 0000191-89.2016.5.23.0108 - 3ª VARA DO 
TRABALHO DE VÁRZEA GRANDE; 
- Averbação nº 42 - Penhora no Processo 0000392-76.2019.5.23.0108 - 3ª VARA DO 
TRABALHO DEVÁRZEA GRANDE; 
- Averbação nº 43 - Inscrição no CNIB no Processo 0001339-50.2016.5.23.0007 - 7ª 
VARA DO TRABALHO DE CUIABÁ; 
- Averbação nº 44 - Inscrição no CNIB no Processo 0001014-90.2016.5.23.0002 - 2ª 
VARA DO TRABALHO DE CUIABÁ; 
- Averbação nº 45 - Inscrição no CNIB no Processo 0000801-69.2016.5.23.0007 - 7ª 
VARA DO TRABALHO DE CUIABÁ; 
- Averbação nº 46 - Inscrição no CNIB no Processo 0000601-59.2016.5.23.0008 - 8ª 
VARA DO TRABALHO DE CUIABÁ; 

Observações: Não foram apresentados os documentos sobre a vida tributária do imóvel. 
Há diversas penhoras trabalhistas, não foi possível verificar as confrontações "in locu", 
em face de que o loteamento está tomado por mato. 

DATA DA AVALIAÇÃO: 08/04/2019. 

VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

1º Leilão:não será aceito lance inferior a 100% (cem por cento) da avaliação do bem 
penhorado no 1.º leilão 

 2º Leilão:70% (setenta por cento) no 2.º leilão e, caso haja proposta de parcelamento, 
será observado como limite uma entrada mínima de 30% (trinta por cento) da oferta 
apresentada (o qual deverá ser comprovado o pagamento em 24 horas) e o 
remanescente parcelado em, no máximo, 6 (seis) prestações mensais e sucessivas, 
acrescidas de correção monetária pelo índice INPC (art. 895, §2.º, CPC), sendo a 1.ª 
parcela com vencimento para 30 (trinta) dias após o pagamento da entrada. 

 DEPOSITÁRIO: NÃO FOI INDICADO 



LOCAL ONDE SE ENCONTRA O BEM: Lote de terreno urbano sob o nº 19 da Quadra 
107 do Loteamento Jardim Paula III em Várzea Grande/MT 

Eu, Deuzelia Alves de Sousa, Assistente, de ordem, digitei o presente Edital que vai 
assinado pelo(a) (Diretor(a) ou Juiz(íza). 

Várzea Grande - MT, 07 de fevereiro de 2020 

 ____________________________ 

(Diretor(a) ou Juiz(íza) 

PROCESSO: 0091800-75.2010.5.23.0008  
AUTOR: JULIANA THAINES - CPF: 011.660.716-50 
ADVOGADO: ELVIRA FRANCISCA DE OLIVEIRA - OAB: MT12373  
RÉU: NORTE SUL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME - CNPJ: 
26.783.001/0001-43 
ADVOGADO: MARIANA BRAGA LOUZADA - OAB: MT8425-B 
RÉUS SEM ADVOGADO: 
ANTONIO CARLOS MEDINA SANTOS - CPF: 036.578.906-29 
HAMILTON CARDOSO DE SOUZA - CPF: 391.627.299-34 
REI INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - CNPJ: 00.074.665/0001-40 
DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS RIO VERMELHO EIRELI - EPP - CNPJ: 
04.444.429/0001-29 
SUCESSO DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - CNPJ: 08.885.231/0001-31 
CLAUDIO CARDOSO DE SOUZA - CPF: 387.611.819-00 
RODRIGO TADEU REZENDE DE SOUZA - CPF: 007.191.731-40 
ANDERSON CARDOSO DE SOUZA - CPF: 388.174.621-87 
WAGNER CARDOSO DE SOUZA - CPF: 388.176.671-53 
ESPÓLIO de MANOEL DE SOUZA 
 
DESCRIÇÃO DO BEM:  
 
Um lote de terreno urbano, situado nesta cidade com área de 180,00m2 (cento e oitenta 
metros quadrados), remanescente do lote nº 05 da quadra 161 do loteamento Jardim Paula 
II - 2ª Parte, tendo os seguintes limites confrontações: frente à nascente 15,00mts, 
confrontando com a Rua X-1; lado direito ao sul 12.00mts, confrontando com o lote 06; 
fundos ao poente 15,00mts, confrontando com o lote 04 e lado esquerdo ao note 12.00mts, 
confrontando com área desmembrada. Memorial descritivo assinado pelo Engº. Civil - 
Tarciso Bassan Vezzi - CREA 92.342/D 2859/MT,datado de 14 de agosto de 1991. 
Matrícula n. 25.081 do 1º Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande. (IDs. 410513e, 
7d23691 e bd7c1f0) 
 
A CASA ESTÁ ASSIM DIVIDIDA INTERNAMENTE: 
- cozinha - forro em PVC 
- área de serviço - desprovida de forro 
- sala de jantar - laje 
- Quarto com banheiro - laje 
- quarto - laje 
- quarto - forro em gesso 
- banheiro - laje 
- o piso é misto, parte em cerâmica, parte em cimento queimado (vermelhão) 
- área coberta com telha Eternit finas. 
A área construída é de aproximadamente 108 m², padrão baixo, estando em regular estado 
de conservação, necessitando de reforma 
 
DATA DA AVALIAÇÃO:14/05/2019. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$60.000,00. 
 



CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  
 
1º Leilão:  mínimo de 100% do valor de avaliação; caso haja proposta de parcelamento, 
será observado como limite uma entrada mínima de 30% (trinta por cento) da oferta 
apresentada (o qual deverá ser comprovado o pagamento em 24 horas) e o remanescente 
parcelado em, no máximo, 6 (seis) prestações mensais e sucessivas, acrescidas de 
correção monetária pelo índice INPC (art. 895, §2.º, CPC), sendo a 1.ª parcela com 
vencimento para 30 (trinta) dias após o pagamento da entrada;  
 
2º Leilão: mínimo de 70% do valor da avaliação; caso haja proposta de parcelamento, será 
observado como limite uma entrada mínima de 30% (trinta por cento) da oferta apresentada 
(o qual deverá ser comprovado o pagamento em 24 horas) e o remanescente parcelado 
em, no máximo, 6 (seis) prestações mensais e sucessivas, acrescidas de correção 
monetária pelo índice INPC (art. 895, §2.º, CPC), sendo a 1.ª parcela com vencimento para 
30 (trinta) dias após o pagamento da entrada 
 
DEPOSITÁRIO: ANGELA MARIA FERREIRA - CPF: 718.080.351-00. 
ENDEREÇO: Rua Caramuã, 219, Urupá/RO CEP 76900-156 . 
 
LOCAL ONDE SE ENCONTRA O BEM: No local descrito na Matrícula. 
 
Eu, Deuzelia Alves de Sousa, Assistente, ordem, digitei o presente Edital que vai assinado 
pelo(a) (Diretor(a) ou Juiz(íza). 
 
PROCESSO: 0000173-03.2018.5.23.0107 (PJE) 
AUTOR: FLAVIELSON PONCE DE MORAES 
ADVOGADO: RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB/MT 23047/0 
RÉU: VIVEIROS TANGARA LTDA - ME 
ADVOGADO: Jose Timoteo de Lima - OAB/MT 7199 

DESCRIÇÃO DO BEM: 1.829m²(mil oitocentos e vinte nove metros quadrados)de 
GRAMA ESMERALDA, avaliada em R$ 3,50m², totalizando o valor de R$ 6.401,50. 

OBS: VALOR PARA RETIRADA NA CHACÁRA VIVEIROS TANGARÁ - BR 070. 
DATA DA AVALIAÇÃO: 25.07.2019 - VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 6.401.50. 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

1º LEILÃO - Lance mínimo de 100% do valor de avaliação. Somente será aceito 
pagamento à Vista, o qual deverá ser comprovado em 24 horas contados da 
arrematação. 

2º LEILÃO - 70% (setenta por cento) do valor de avaliação. Somente será aceito 
pagamento à Vista, o qual deverá ser comprovado em 24 horas contados da arrematação. 

 DEPOSITÁRIO: JANE DA SILVA - CPF. 174.881.251-34  

ENDEREÇO: AV. GOV. JOÃO PONCE DE ARRUDA, 255, AEROPORTO, VÁRZEA 
GRANDE - MT. 

LOCAL ONDE SE ENCONTRA O BEM: VIVEIROS TANGARÁ LTDA - ME. 

Eu, Marli Sluzowski Nunes, Analista Judiciário de ordem, digitei o presente Edital que vai 
assinado pelo(a) Excelentíssima Juíza. 

 VARZEA GRANDE, 10 de Fevereiro de 2020 

KARINE MILANESE BESSEGATO 
Juiz(a) do Trabalho Substituto(a) 



 

3ª VARA DO TRABALHO DE VÁRZEA GRANDE 
 

EDITAL DE ALIENAÇÃO JUDICIAL 
 

 
O Doutor João Humberto Cesario, Juiz Titular da 3ª Vara do Trabalho Várzea Grande, no 
uso de suas atribuições legais, torna público que fará realizar a alienação judicial dos bens 
penhorados nos autos do processo abaixo identificado, sob as condições adiante descritas: 
 
Data do 1º LEILÃO: 13/03/2020, das 08:30h às 14:30h - Início de lances via internet: 
02/03/2020. 
Data do 2º LEILÃO: 27/03/2020, das 08:30h às 14:30h - Início de lances via internet: 
16/03/2020. 
 
Local: Rua Engenheiro Edgard Prado Arze, 191, Centro Político Administrativo, 
Cuiabá/MT, 6º. andar do Prédio Administrativo do TRT da 23ª Região (Auditório do 
CEFOR). 
 
Leiloeiro: Silvio Luiz Silva de Moura (www.mlleiloes.com.br) 
 
Da Arrematação:  1º LEILÃO – lance mínimo de 100% do valor de avaliação (ou valor 

e condições fixados pelo juiz da execução). 
                               2º LEILÃO – lance mínimo fixado pelo juiz da execução. 

 
O 2º LEILÃO prosseguirá no dia útil imediato, à mesma hora em que teve início, 
independentemente de novo edital, se for ultrapassado o horário de expediente forense. 
 
A alienação será realizada, simultaneamente, nas modalidades PRESENCIAL e 
ELETRÔNICA. 
 
O portal web www.mlleiloes.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.  
 
Quem pretender ofertar lance de modo presencial, deverá comparecer no local, dia e hora 
acima mencionados munido dos seguintes documentos: 

I. Pessoa física: documento de identificação pessoal com fotografia e CPF. Nos casos 
de arrematação de bens imóveis, os casados ou que convivem em união estável 
deverão informar o nome e CPF do cônjuge ou companheiro (a).  

II. Pessoa jurídica: cópia do Contrato Social com as respectivas alterações e documentos 
pessoais do titular ou seu representante legal.    

III. Participação por procuração: A procuração deverá conter poderes específicos para o 
ato de arrematação.   

 
Aquele que quiser participar da alienação judicial via internet deverá cadastrar-se 
previamente no site da leiloeira, acima informado, ficando ciente de que o cadastramento 
implicará na aceitação integral das disposições da R.A. SECOR N. 299/2016, que aprovou 
o Provimento n. 03/2016, disponível no link http://portal.trt23.jus.br/portal/leil%C3%B5es, 
na aba “Regulamentação Interna”, do sítio eletrônico deste Tribunal Regional 
(www.trt23.jus.br), bem como das condições estipuladas neste edital. 
 
A aprovação do cadastro e as informações necessárias (login e senha) para acesso ao 
sistema, onde se desenvolverá a alienação eletrônica, serão comunicadas através do e-
mail informado pelo usuário, que se responsabilizará por todas as negociações realizadas 
em seu código, com o uso da respectiva senha. 
 
 

http://portal.trt23.jus.br/portal/leil%C3%B5es


ADVERTÊNCIAS: 
1. Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram, sem garantia, 
constituindo ônus do interessado verificar suas condições antes da alienação judicial. 
2. Fica o arrematante ciente de que pagará, no ato da arrematação, a comissão do leiloeiro 
– no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação – que não poderá 
ser incluída no valor do lanço. 
3. Sempre que houver o parcelamento do valor da arrematação, a primeira parcela deverá 
ser paga à vista, ficando o arrematante como fiel depositário do bem (art. 264, § 1º, da 
Consolidação Normativa dos Provimentos do TRT da 23ª Região).  
4. A arrematação será desfeita se o arrematante inadimplir alguma das parcelas no prazo 
assinalado, caso em que perderá, em favor da execução, os depósitos já efetuados (art. 
265, da Consolidação Normativa dos Provimentos do TRT da 23ª Região). 
5. Quem pretender arrematar, adjudicar, ou remir ditos bens, deverá estar ciente de que à 
espécie aplicam-se os preceitos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), da LEI 
N.º 6.830/1980 (que dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública) 
e do Novo Código de Processo Civil (CPC), observada a ordem de citação, a omissão e 
a compatibilidade, principalmente dos dois últimos institutos. 
6. Deverá, ainda, observar o disposto no art. 273, parágrafos 2º e 4º, da Consolidação 
Normativa dos Provimentos do TRT da 23ª Região, disponível no link 
http://portal.trt23.jus.br/portal/leil%C3%B5es, na aba “Regulamentação Interna”, do sitio 
eletrônico deste Tribunal Regional (www.trt23.jus.br), que regulamenta o pagamento ao 
leiloeiro Oficial. 
7. Caso não sejam cientificadas da alienação judicial, por qualquer motivo, quando da 
expedição das respectivas notificações postais, ficam as partes intimadas por meio deste 
edital, observado o disposto no parágrafo único do art. 274, CPC. 

1º PROCESSO 
 
PROCESSO: 0000068-05.2013.5.23.0106 (PJE) 
AUTOR: AURICARLA CARPES CARVALHO 
ADVOGADO: Daniel Rachewsky Scheir, OAB MT 16449 
1º RÉU: GUARANY AGROINDUSTRIAL LTDA (sem endereço e advogado nos autos). 
2º RÉU: TRANSPORTADORA GUARANY LTDA-ME 
ADVOGADO: Edivaldo Lima de Melo, OAB MT 12144 
 
VALOR DA EXECUÇÃO: R$ 743.390,56 (setecentos e quarenta e três mil, trezentos e 
noventa reais e cinquenta e seis centavos. 
 
DESCRIÇÃO DO BEM:  
 
Imóvel matrícula 29.744: Um lote de terreno urbano na 1ª Zona desta cidade de Várzea 
Grande/MT, e lugar denominado BR-364 KM 07, com área de 1.205,00 m2 (um mil 
duzentos e cinco metros quadrados) e demais especificações constantes Matrícula 29.744 
do 1 º Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande-MT, que avalio em R$ 800,00 
(oitocentos reais) o metro quadrado, totalizando R$ 964.000,00 (novecentos e sessenta e 
quatro mil reais). 
 
Observações:  
 -Área urbanizada com toda infraestrutura urbana.  
-Área predominantemente comercial e na beira de rodovia federal.  
-Benfeitorias descritas na matricula (A V-2:29.744). Salão, depósito, sala e WC (área 
comercial). Sala, copa, cozinha 02 quartos e WC (área residencial). 422,60 m2 de área 
construída.  
-Benfeitorias em bom estado de uso de conservação e atualmente  
sendo utilizados apenas com fins comerciais.  
-Terreno descrito na matrícula confirmado por consulta junto à Prefeitura Municipal de 
Várzea Grande  
-Imóvel sendo locado para uma empresa denominada Gap.  
-Conforme constatação no local, pode-se observar que o terreno  

http://portal.trt23.jus.br/portal/leil%C3%B5es


e a benfeitoria estão juntos a outro imóvel de Matrícula 35.013, havendo acesso entre 
ambos os terrenos.  
-Há também outra benfeitoria erguida em frente ao imóvel que  
apresenta também acesso ao lote penhorado, sendo que, aparentemente, uma pequena 
parte dessa benfeitoria invade  
a área penhorada.  
 
DATA DA AVALIAÇÃO  13/07/2019. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 964.000,00 (novecentos 
e sessenta e quatro mil reais). 
 
DEPOSITÁRIO: NÃO CONSTA 
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  
 
1º Leilão: não será aceito lance inferior a 100% (cem por cento) da avaliação do bem 
penhorado, admitido o parcelamento, desde que o arrematante promova a paga de 30% 
do valor da oferta apresentada, no prazo de 24 horas da arrematação, e o pagamento do 
saldo remanescente em até 6x iguais, mensais e sucessivas, com correção monetária pelo 
índice INPC (art. 895, §2.º, CPC), sobre estas, devendo o primeiro pagamento ser realizado 
no prazo de 30 dias a contar da data do pagamento do valor da "entrada". 
 
2º Leilão: não será aceito lance inferior a 50% (cinquenta por cento, admitido o 
parcelamento, desde que o arrematante promova a paga de 30% do valor da oferta 
apresentada, no prazo de 24 horas da arrematação, e o pagamento do saldo remanescente 
em até 6x iguais, mensais e sucessivas, com correção monetária pelo índice INPC (art. 
895, §2.º, CPC), sobre estas, devendo o primeiro pagamento ser realizado no prazo de 30 
dias a contar da data do pagamento do valor da "entrada". 
 
 
PROCESSO (EXECUÇÃO FISCAL): 0000547-27.2015.5.23.0106 (PJE) 
AUTOR: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL 
 
1º RÉU: FRICAL FRIGORIFICO LTDA – EPP 
ADVOGADO: KIVIA RIBEIRO LONGO OAB MT 13212 
2º RÉU: FRIGOVARZEA FRIGORIFICO DE VARZEA GRANDE LTDA – EPP 
SEM ADVOGADO CADASTRADO NOS AUTOS 
3º  RÉU: FLAVIO ALBERTO DE VARGAS 
SEM ADVOGADO CADASTRADO NOS AUTOS 
4º  RÉU: SUELI NERES 
SEM ADVOGADO CADASTRADO NOS AUTOS 
5º  RÉU: MICHEL FLAVIO DE VARGAS 
SEM ADVOGADO CADASTRADO NOS AUTOS 
6º  RÉU: MICHEL FLAVIO DE VARGAS 
SEM ADVOGADO CADASTRADO NOS AUTOS 
7º  RÉU: KELLY RENATA DE VARGAS 
SEM ADVOGADO CADASTRADO NOS AUTOS 
8º  RÉU: ANISIO ORTIZ 
SEM ADVOGADO CADASTRADO NOS AUTOS 
9º  RÉU: ANISIO ORTIZ 
SEM ADOGADO CADASTRADO NOS AUTOS 
9º  RÉU: GELSON LUIZ RAMOS DE BRITO 
SEM ADVOGADO CADASTRADO NOS AUTOS 
9º  RÉU: LAURI LORENSETTI DE VARGAS 
SEM ADOGADO CADASTRADO NOS AUTOS 
 
VALOR DA EXECUÇÃO: R$ 111.456,67 (cento e onze mil, quatrocentos e cinquenta e seis 
reais e sessenta e sete centavos). 
 



Registro de Ônus: Indisponibilidade do imóvel, na ação Cautelar Fiscal de nº 12702-
23.2013.4.01.3600 (4ª Vara de Execução Fiscal de Cuiabá-MT), datada de 18/09/2013. 
 
DESCRIÇÃO DO BEM: 
 
Imóvel matrícula 42.339: uma área de terras rural com “8has e 9.712,351ms²”, situada no 
lugar denominado “Bonsucesso”, sito no distrito desta cidade de Várzea Grande/MT, com 
os seguintes limites e confrontações: ao norte: com terras de João Mendes (antiga 
Sesmaria Bonsucesso); a leste: com área “B” remanescente do banco Rural e Draga 
Mineração Bom Jesus (antigo Espólio Capitão Antônio Costa); a oeste: com terras do 
Frigorífico COVAVE (antigo Quinhão Souza Lima).    
 
DATA DA AVALIAÇÃO: 19/06/2019. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$1.200.00,00 (um milhão 
e duzentos mil reais). 
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  
 
1º Leilão: não será aceito lance inferior a 100% (cem por cento) da avaliação do bem 
penhorado, admitido o parcelamento, desde que o arrematante promova a paga de 30% 
do valor da oferta apresentada, no prazo de 24 horas da arrematação, e o pagamento do 
saldo remanescente em até 6x iguais, mensais e sucessivas, com correção monetária pelo 
índice INPC (art. 895, §2.º, CPC), sobre estas, devendo o primeiro pagamento ser realizado 
no prazo de 30 dias a contar da data do pagamento do valor da "entrada". 
 
2º Leilão: não será aceito lance inferior a 50% (cinquenta por cento, admitido o 
parcelamento, desde que o arrematante promova a paga de 30% do valor da oferta 
apresentada, no prazo de 24 horas da arrematação, e o pagamento do saldo remanescente 
em até 6x iguais, mensais e sucessivas, com correção monetária pelo índice INPC (art. 
895, §2.º, CPC), sobre estas, devendo o primeiro pagamento ser realizado no prazo de 30 
dias a contar da data do pagamento do valor da "entrada". 
 
DEPOSITÁRIO: NÃO CONSTA 
 
Eu, Danielle Corlleto, Analista Judiciário, de ordem, digitei o presente Edital que vai 
assinado pelo Juiz. 
 
PROCESSO: 0000392-76.2019.5.23.0108 (PJE) 
AUTOR: VALDINEI APARECIDO DUARTE 
ADVOGADO: Ádila Arruda Safi, OAB MT 3611-B 
 
1º RÉU: TOP VIP SEGURANCA E VIGILANCIA PRIVADA LTDA - ME 
2º RÉU: DINARELLI PERPETUA PASCHOA NABAU 
3º RÉU: JOSE MACIEL NABAU 
  
VALOR DA EXECUÇÃO: R$ 8.790,54 (oito mil setecentos e noventa reais e cinquenta e 
quatro centavos). 
 
DESCRIÇÃO DO BEM:  
 
Imóvel matrícula 76.065: Um lote de terreno urbano, sob o nº 19 da quadra nº 107 do 
loteamento Jardim Paula III, situado nesta cidade de Várzea Grande/MT., com os seguintes 
limites e confrontações: medindo 36,00m ao Norte para o lote 20; 36,00m ao Sul para o 
lote 18; 12,00m ao Leste para o lote 09 e 12,00m ao Oeste para a Rua 09, medindo 
432,00m². 
 
Observações:  
 
- Não há benfeitoria relevante economicamente. 
 



Registro de Ônus:  
 
 O processo possui mais de 10 penhoras trabalhista (conforme certidão Oficial de Justiça 
de ID 470a88d). 
 
DATA DA AVALIAÇÃO  11/07/2019. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 18.000,00 (dezoito mil 
reais). 
 
DEPOSITÁRIO: NÃO CONSTA (dispensado em caso de imóvel). 
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  
 
1º Leilão: não será aceito lance inferior a 100% (cem por cento) da avaliação do bem 
penhorado, admitido o parcelamento, desde que o arrematante promova a paga de 30% 
do valor da oferta apresentada, no prazo de 24 horas da arrematação, e o pagamento do 
saldo remanescente em até 20 vezes, mensais e sucessivas, com correção monetária pelo 
índice INPC (art. 895, §2.º, CPC), sobre estas, devendo o primeiro pagamento ser realizado 
no prazo de 30 dias a contar da data do pagamento do valor da "entrada". 
 
2º Leilão: não será aceito lance inferior a 60% (cinquenta por cento, admitido o 
parcelamento, desde que o arrematante promova a paga de 25% do valor da oferta 
apresentada, no prazo de 24 horas da arrematação, e o pagamento do saldo remanescente 
em até 20 vezes, mensais e sucessivas, com correção monetária pelo índice INPC (art. 
895, §2.º, CPC), sobre estas, devendo o primeiro pagamento ser realizado no prazo de 30 
dias a contar da data do pagamento do valor da "entrada". 
 
 
PROCESSO: 0000639-10.2012.5.23.0106 (PJE) 
AUTOR: PAULO CESAR DE ALMEIDA 
ADVOGADO: Juvenal Almeida de Souza Junior OAB MT 18036/O 
1º RÉU: V.APARECIDO MENDES E CIA LTDA - ME 
ADVOGADO: BENEDITO ROSÁRIO ALVES DA CUNHA OAB MT 12713 
2º RÉU: MARCO ANTONIO DELMONDES SILVA 
ADVOGADO: DANILO DE OLIVEIRA NUNES OAB MT 10022 
3º  RÉU: A N N - CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA 

ADVOGADO: DANILO DE OLIVEIRA NUNES OAB MT 10022 
4º  RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO 
 
VALOR DA EXECUÇÃO: R$ 264.360,34 (duzentos e sessenta e quatro mil, trezentos e 
sessenta reais e trinta e quatro centavos). 
 
DESCRIÇÃO DO BEM: 
 
Imóvel matrícula 49.260: Um apartamento sob nº 404-Bloco “A” – 5º Pavimento, no 
“Condomínio -Edifício Residencial Adélia”, localizado à Rua Maranhão, esquina com a Rua 
Corumbá, bairro São Benedito, cidade de Cuiabá. O apartamento encontra-se registrado 
no 5º Serviço Notarial e de registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá-MT. 
 
DATA DA AVALIAÇÃO: 04/08/2019. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 185.000,00 (cento e 
oitenta e cinco mil reais). 
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  
 
1º Leilão: não será aceito lance inferior a 100% (cem por cento) da avaliação do bem 
penhorado, admitido o parcelamento, desde que o arrematante promova a paga de 30% 
do valor da oferta apresentada, no prazo de 24 horas da arrematação, e o pagamento do 
saldo remanescente em até 20 vezes, mensais e sucessivas, com correção monetária pelo 
índice INPC (art. 895, §2.º, CPC), sobre estas, devendo o primeiro pagamento ser realizado 
no prazo de 30 dias a contar da data do pagamento do valor da "entrada". 



 
2º Leilão: não será aceito lance inferior a 60% (cinquenta por cento, admitido o 
parcelamento, desde que o arrematante promova a paga de 25% do valor da oferta 
apresentada, no prazo de 24 horas da arrematação, e o pagamento do saldo remanescente 
em até 20 vezes, mensais e sucessivas, com correção monetária pelo índice INPC (art. 
895, §2.º, CPC), sobre estas, devendo o primeiro pagamento ser realizado no prazo de 30 
dias a contar da data do pagamento do valor da "entrada". 
 
DEPOSITÁRIO: NÃO CONSTA (dispensado em caso de imóvel). 
 
PROCESSO: 0000286-07.2011.5.23.0008 (PJE) (EXECUÇÃO INVERTIDA) 
AUTOR: MANOEL BORGES DA SILVA  

ADVOGADO: Luis de Mello Oliveira, OAB MT 6848-B 
  
1º RÉU: TEREZINHA BORGES RODRIGUES (SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS) 

2º RÉU: FABIANO BORGES RODRIGUES(SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS) 

3º RÉU: CLEISON RODRIGUES (SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS) 

4º RÉU: LINDOLFO MACEDO DE CASTRO 
ADVOGADO: Lindolfo Macedo de Castro, OAB MT 7174-O 

 

3º INTERESSADO: LINDOLFO MACEDO DE CASTRO 
ADVOGADO: Lindolfo Macedo de Castro, OAB MT 7174-O 

 
VALOR DA EXECUÇÃO: R$ 23.344,34 (vinte e três mil trezentos e quarenta e quatro reais 
e trinta e quatro centavos). 
 
DESCRIÇÃO DO BEM:  
 
Imóvel: Uma área de terras situada no distrito desta cidade de Várzea Grande-MT, no lugar 
denominado “Capão Grande”, com área de 2.902,50m² (dois mil novecentos e dois metros 
quadrados e cinquenta centímetros), tendo a configuração de um polígono irregular, dentro 
dos limites e confrontações: Frente ao Sul medindo 50,00m divisando com a Rodovia dos 
Imigrantes; Fundos ao Norte medindo 40,00m divisando com um corredor público; Lado 
Direito ao Oeste medindo 67,00m divisando com Ataíde Ferreira; Lado Esquerdo ao Leste 
medindo 62,00m divisando com área do mesmo proprietário. Imóvel este parte 
desmembrada de uma área maior. 
 
Observações:  
 
- Não há edificações. 
 
 
DATA DA AVALIAÇÃO  20/11/2019. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 180.000,00 (cento e 
oitenta mil reais). 
 
DEPOSITÁRIO: Lindolfo Macedo de Castro. 
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  
 
1º Leilão: não será aceito lance inferior a 100% (cem por cento) da avaliação do bem 
penhorado, admitido o parcelamento, desde que o arrematante promova a paga de 30% 
do valor da oferta apresentada, no prazo de 24 horas da arrematação, e o pagamento do 
saldo remanescente em até 20 vezes, mensais e sucessivas, com correção monetária pelo 
índice INPC (art. 895, §2.º, CPC), sobre estas, devendo o primeiro pagamento ser realizado 
no prazo de 30 dias a contar da data do pagamento do valor da "entrada". 
 
2º Leilão: não será aceito lance inferior a 60% (cinquenta por cento, admitido o 
parcelamento, desde que o arrematante promova a paga de 25% do valor da oferta 



apresentada, no prazo de 24 horas da arrematação, e o pagamento do saldo remanescente 
em até 20 vezes, mensais e sucessivas, com correção monetária pelo índice INPC (art. 
895, §2.º, CPC), sobre estas, devendo o primeiro pagamento ser realizado no prazo de 30 
dias a contar da data do pagamento do valor da "entrada". 
 
Eu, Danielle Corlleto, Analista Judiciário, de ordem, digitei o presente Edital que vai 
assinado pelo Juiz João Humberto Cesario. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


