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ANEXO I DO EDITAL N. 04/2022/DF-CPL 

1º LEILÃO DIA 29-11-2022, ás 08h00min e encerramento às 14h00min (horário de MT); 

2º LEILÃO DIA 06-12-2022, ás 08h00min e encerramento às 14h00min (horário de MT). 

RODRIGO SCHMITZ, Leiloeiro Público Oficial (JUCEMAT nº 58), nomeado como 

auxiliar, FAZ SABER, a todos quantos virem o presente EDITAL, ou dele tiverem 

conhecimento, que Central de Praças e Leilões da Comarca de Cuiabá – Estado de Mato 

Grosso, coordenado pela Diretoria do Foro, levará à venda em arrematação pública, na 

modalidade exclusivamente eletrônica, nas datas, local e sob as condições adiante descritas, 

os bens penhorados nos autos das ações a seguir relacionadas: 

 

RELAÇÃO DE BENS: 

 

LOTE 01: 

0003418-74.2011.8.11.0002 - 3ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE/MT 

PARTE AUTORA: ANTONIO MAERCIO DE JORGI – CPF: 081.033.721-53 

ADVOGADO: CLODOALDO ANTONIO BAÍA HERANI – OAB/MT 13288/O 

PARTE RÉ: JOÃO DE SOUZA VIEIRA FILHO - CPF: 455.762.207-06 

ADVOGADO: OTHON CALESTINI – OAB/MT 4.495/O 

DESCRIÇÃO DO(S) BEM(S):  

Apartamento 601 – cobertura duplex, do Edifício Manchester, localizado na Rua M, nº 45, 

Bairro Alvorada, próximo à Av. Miguel Sutil, na cidade de Cuiabá/MT, com direito a 2 vagas 

de garagem. Possui área privativa de 321,024m², área de uso comum de 182,9822m², vagas de 

garagem de 24,00m², área total de 528,0062m², correspondendo à fração ideal de 8,61% 

(conforme AV.02/68.883). Composto por 2 pavimentos, contendo no pavimento inferior hall 

de entrada, sala de estar/jantar, hall de circulação, 01 suíte máster, 02 suítes simples, sacadas e 

floreiras e, no pavimento superior, hall de entrada, sacada, floreira, cozinha, área de serviço, 

banheiro de serviço, copa, estar/TV e som, 01 suíte simples, lavabo, churrasqueira e piscina. 

Contém acabamentos em granito e móveis planejados, sendo a cozinha e área de serviço 

azulejadas e com armários, quartos com armários embutidos, banheiros azulejados e piso em 

cerâmica em toda a unidade. Apartamento Desabitado (conforme Auto Avaliação de id. 

65631744, de 20.08.21). Matrícula 68.883, do Segundo Serviço Notarial – Registro de 

Imóveis – Primeira Circunscrição Imobiliária – Cuiabá/MT. 

DEPOSITÁRIO: JOÃO DE SOUZA VIEIRA FILHO 
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ÔNUS: AV-13; AV-14/68.883 

DÉBITO: R$ 128.178,12 (cento e vinte e oito mil, cento e setenta e oito reais e doze centavos) 

– 10/2022  

AVALIAÇÃO: R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais). 

 

LOTE 02: 

0003617-28.2013.8.11.0002 - 3ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE/MT 

PARTE AUTORA: ANTONIO MAERCIO DE JORGI – CPF: 081.033.721-53 

ADVOGADO: CLODOALDO ANTONIO BAÍA HERANI – OAB/MT 13288/O 

PARTE RÉ: JORGE SOPHIA NETO – CPF: 735.258.048-49 

ADVOGADO(S): ENZO RICCI FILHO – OAB/MT 5.232/O; IVO MARCELO SPINOLA 

DA ROSA – OAB/MT 13731/O; ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA – OAB/TO 3188  

DESCRIÇÃO DO(S) BEM(S):  

Casa Residencial nº 01 (designada Unidade Autônoma n.º 01) do “Condomínio Residencial 

Malibú Park”, localizado na Rua Singapura, nº 427, Bairro Shangri-lá, na cidade de 

Cuiabá/MT. Limites e confrontações: Considerando-se o observador no interior da unidade 

autônoma de frente para a rua e de costas para o quintal, os limites e confrontantes serão os 

seguintes: frente para as vagas de estacionamento para visitantes, fundos para as terras do 

Jardim Costa do Sol, à direita com a unidade n.º 02 e à esquerda com área ajardinada. 

Descrição da unidade autônoma: a área privativa é constituída de acesso principal, acesso de 

serviço, jardins, varanda, garagem para 02 veículos, hall de entrada com lavabo, sala de estar 

social e de jantar, sala de estar íntimo, 01 suíte máster, 02 suítes, sala de rouparia, circulação 

interna, floreira, cozinha com despensa, lavanderia, pátio de serviço, depósito, banheiro e área 

para churrasqueira. A unidade autônoma tem 02 vagas de estacionamento descobertas, de uso 

exclusivo, situadas à frente da residência. As áreas de uso comum são constituídas de guarita, 

central de gás, casa do zelador, administração com sala para administrador e banheiro, sala de 

transformador de energia elétrica e medidores, casa de gerador de energia, varanda, salão de 

festas, churrasqueira com vestiários, piscina para adultos e infantil, reservatório elevado, lava-

carros, estacionamento, quadra poliesportiva, arquibancada e playground com as áreas reais e 

equivalentes de construção especificadas na folha 1/8 dos Quadros I a VIII da NBR 12.721. 

Áreas: partes de propriedade e uso privativo, de divisão não proporcional, com quintal 

privativo, perfazendo as seguintes áreas: Coberta padrão = 251,70m²; Descoberta real = 

252,30m²; Descoberta Equivalente de Construção = 63,08m²; Total Privativa Real = 504,00m²; 

Total Privativa Equivalente de Construção = 314,78²; Partes de propriedade e uso comum, de 

divisão proporcional, perfazendo as seguintes áreas: Total Real = 475,79m²; Total de 
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Construção = 65,18m²; Coeficiente de Proporcionalidade = 0,08227476; Fração Ideal = 

8,227476%, totalizando a área total real de 979,79m² e a área total de construção de 379,96m². 

Imóvel registrado em nome de Cláudio Henrique Maluf Vilela e sua mulher Maria das Graças 

Cardoso da Cunha Maluf Vilela (conforme R.1/63.716). Matrícula 63.716, do 5º Serviço 

Notarial e Registro de Imóveis – 2ª Circunscrição Imobiliária – Cuiabá/MT. 

DEPOSITÁRIO: JORGE SOPHIA NETO 

ÔNUS: AV-4; AV-5; AV-6/63.716 

DÉBITO: R$ 488.656,74 (quatrocentos e oitenta e oito mil, seiscentos e cinquenta e seis 

reais e setenta e quatro centavos) – 10/2022  

AVALIAÇÃO: R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais). 

 

LOTE 03: 

0000550-06.2011.8.11.0041 - 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT 

PARTE AUTORA: SORAIA IBRAHIM ALI MARTINS – CPF: 527.998.401-91; YASMIN 

IBRAHM ALI MARTINS 

ADVOGADO: DIOGO IBRAHIM CAMPOS – OAB/MT 13296/O 

PARTE RÉ: ESPÓLIO DE JOÃO MARTINS FILHO – CPF: 110.190.931-53 

ADVOGADO: JUAN DANIEL PERON – OAB/MT 7.635/O  

DESCRIÇÃO DO(S) BEM(S):  

Fração ideal de 25% da área de terras com 472,00 hectares, denominada Fazenda Campo Belo, 

situada atualmente no município de Planalto da Serra (outrora Nova Brasilândia), Comarca de 

Chapada dos Guimarães/MT, descrita na matrícula nº 5.337, do 1º Serviço de Registro de 

Imóveis de Chapada dos Guimarães/MT. Imóvel rural com divisas individualizadas claras, 

fazendo divisa de limite natural com o Ribeirão Bananal e o Córrego Barreirinho, tendo como 

via de acesso as Rodovias MT-251 e MT-140, parcialmente pavimentada até Planalto da Serra 

e, de lá, por cerca de 60 km até o local de situação do imóvel, por estrada municipal, sem 

pavimentação – que demanda para a localidade de Rancharia e ao Assentamento L-3. Área 

totalmente formada em pastagens. Terreno levemente declinado às nascentes, cercado em 

arame liso, com palanques em madeira de lei, solo misto argiloso avermelhado e escuro, com 

matas ciliares nas nascentes e córregos. Possui casa sede, barracão/depósito, curral em 

madeira de lei, sendo servida de rede de energia elétrica de concessionária. Imóvel registrado 

em nome dos proprietários Alonso Alves Filho e João Martins Filho, arrendado para terceira 

pessoa, com semoventes apascentados na propriedade. Matrícula 5.337, do 1º Serviço de 

Registro de Imóveis da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT. 
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DEPOSITÁRIO: NÃO INFORMADO. 

ÔNUS: NÃO INFORMADO. 

DÉBITO: NÃO INFORMADO. 

AVALIAÇÃO (fração ideal de 25% da área de terras): R$ 892.080,00 (oitocentos e 

noventa e dois mil e oitenta reais). 

 

LOTE 04: 

0001551-55.2013.8.11.0041 – 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 

DE CUIABÁ/MT  

PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A – CNPJ: 60.746.948/0001-12 

ADVOGADO(S): FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO – OAB/DF 21.822; MARCOS 

ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO – OAB/MS 4.466; ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO – OAB/MT 12.560/O 

PARTE RÉ: EDSON DA CRUZ – CPF: 269.902.102-49; MERISANE MARQUES FARIAS 

CRUZ – CPF: 911.868.202-25 

ADVOGADO: NÃO CONSTA. 

DESCRIÇÃO DO(S) BEM(S):  

Lote 08 da Quadra 07, situado no Loteamento denominado Jardim Costa do Sol I, Distrito de 

Coxipó da Ponte, no município de Cuiabá/MT, com área total de 434,00m², medindo 14,14m 

de frente com a Rua Diadema; 14,00m de fundos com o lote 06; 30,00m do lado direito com o 

lote 07; 32,00m do lado esquerdo com a Rua 06. Terreno com aproximadamente 120,00m² de 

área construída, possuindo varanda, garagem para 2 carros, 01 suíte  e 02 quartos, sala para 2 

ambientes, banheiro social, cozinha e copa; e, nos fundos, garagem para 1 carro, banheiro, 

quarto e despensa; tudo sem acabamento, sem laje, com forro em madeira (tudo conforme 

Laudo de Avaliação de fls. 111/114). Matrícula 57.415, do 5º Serviço Notarial e Registro 

de Imóveis, da 2ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT. 

DEPOSITÁRIO: MARCELO ÁLVARO C. N. RIBEIRO.  

ÔNUS: NÃO INFORMADO. 

VALOR DO DÉBITO: R$ 35.747,53 (trinta e cinco mil, setecentos e quarenta e sete reais e 

cinquenta e três centavos) – 01/2013; 

AVALIAÇÃO: R$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais) - 05/2019 

AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 334.795,24 (trezentos e trinta e quatro mil, setecentos e 

noventa e cinco reais e vinte e quatro centavos). 

 

LOTE 05: 
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0007752-83.2001.8.11.0041 – 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 

DE CUIABÁ/MT 

PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A. – CNPJ 04.902.979/0001-44 

ADVOGADO(S): ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA – OAB/MT 17.088/O; EDER 

AUGUSTO DOS SANTOS PICANÇO – OAB/PA 10.396 

PARTE RÉ: DINÂMICA COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA. – CNPJ: 24.715.336/0001-

07; BELMIRO MAIA DE ALMEIDA (DE CUJUS) – CPF: 045.823.301-34; JOSÉ LEMES 

DE PAULA – CPF: 155.805.711-00; ELIAS FARAH – CPF: 028.133.431-53 

ADVOGADO(S): VANDERLEI CHILANTE – OAB/PR 8.047; ALBERTO PERGO 

CHILANTE – OAB/MT 12.995/O 

DESCRIÇÃO DO(S) BEM(S):  

A) Fração ideal de 50% do lote de terreno para construção, sob n.º 05 da Quadra n.º 78, do 

loteamento denominado “Vila Aurora”, situado na zona urbana da cidade de Rondonópolis, 

com a área de 200,00m², medindo 10,00m de frente por igual dimensão de largura na linha 

dos fundos, por 20,00m de extensão de ambos os lados, dentro dos seguintes limites e 

confrontações: frente para a Avenida Duque de Caxias; pelo lado direito com o lote n.º 06; 

pelo lado esquerdo com o lote n.º 04; e aos fundos com o lote n.º 14. Matrícula 27.421, do 1º 

Ofício do Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT. ÔNUS: R.4; R.5; R.6/27.421.  

B) Fração ideal de 50% do lote de terreno para construção, sob n.º 06 da Quadra n.º 78, do 

loteamento denominado “Vila Aurora”, situado na zona urbana da cidade de Rondonópolis, 

com a área de 200,00m², medindo 10,00m de frente por igual dimensão de largura na linha 

dos fundos, por 20,00m de extensão de ambos os lados, dentro dos seguintes limites e 

confrontações: frente para a Avenida Duque de Caxias; pelo lado direito com o lote n.º 07; 

pelo lado esquerdo com o lote n.º 05; e aos fundos com o lote n.º 15. Matrícula 27.422, do 1º 

Ofício do Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT. ÔNUS: R.2; R.3; R.4; AV.7/27.422. 

C) Fração ideal de 50% do lote de terreno para construção, sob n.º 07 da Quadra n.º 78, do 

loteamento denominado “Vila Aurora”, situado na zona urbana da cidade de Rondonópolis, 

com a área de 200,00m², medindo 10,00m de frente por igual dimensão de largura na linha 

dos fundos, por 20,00m de extensão de ambos os lados, dentro dos seguintes limites e 

confrontações: frente para a Avenida Duque de Caxias; pelo lado direito com o lote n.º 08; 

pelo lado esquerdo com o lote n.º 06; e aos fundos com o lote n.º 16. Matrícula 27.423, do 1º 

Ofício do Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT. ÔNUS: R.2; R.3; R.4; AV.7/27.423. 

D) Fração ideal de 50% do lote de terreno para construção, sob n.º 14 da Quadra n.º 78, do 

loteamento denominado “Vila Aurora”, situado na zona urbana da cidade de Rondonópolis, 

com a área de 200,00m², medindo 10,00m de frente por igual dimensão de largura na linha 
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dos fundos, por 20,00m de extensão de ambos os lados, dentro dos seguintes limites e 

confrontações: frente para a Travessa n.º 01; pelo lado direito com o lote n.º 13; pelo lado 

esquerdo com o lote n.º 15; e aos fundos com o lote n.º 05. Matrícula 27.424, do 1º Ofício do 

Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT. ÔNUS: R.2; R.3; R.4; AV.7/27.424. 

E) Fração ideal de 50% do lote de terreno para construção, sob n.º 15 da Quadra n.º 78, do 

loteamento denominado “Vila Aurora”, situado na zona urbana da cidade de Rondonópolis, 

com a área de 200,00m², medindo 10,00m de frente por igual dimensão de largura na linha 

dos fundos, por 20,00m de extensão de ambos os lados, dentro dos seguintes limites e 

confrontações: frente para a Travessa n.º 01; pelo lado direito com o lote n.º 14; pelo lado 

esquerdo com o lote n.º 16; e aos fundos com o lote n.º 06. Matrícula 27.425, do 1º Ofício do 

Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT. ÔNUS: R.2; R.3; R.4; AV.7/27.425. 

F) Fração ideal de 50% do lote de terreno para construção, sob n.º 16 da Quadra n.º 78, do 

loteamento denominado “Vila Aurora”, situado na zona urbana da cidade de Rondonópolis, 

com a área de 200,00m², medindo 10,00m de frente por igual dimensão de largura na linha 

dos fundos, por 20,00m de extensão de ambos os lados, dentro dos seguintes limites e 

confrontações: frente para a Travessa n.º 01; pelo lado direito com o lote n.º 15; pelo lado 

esquerdo com o lote n.º 17; e aos fundos com o lote n.º 07. Matrícula 27.426, do 1º Ofício do 

Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT. ÔNUS: R.2; R.3; R.4; AV.7/27.426. 

DEPOSITÁRIO: ELIAS FARAH. 

VALOR DO DÉBITO: R$ 389.576,73 (trezentos e oitenta e nove mil, quinhentos e setenta e 

seis reais e setenta e três centavos) – 08/2001 

AVALIAÇÃO (total dos 6 terrenos): R$ 1.080.000,00 (um milhão e oitenta mil reais) – 

03/2018. 

AVALIAÇÃO ATUALIZADA (total dos 6 terrenos): R$ 1.274.132,65 (um milhão, 

duzentos e setenta e quatro mil, cento e trinta e dois reais e sessenta e cinco centavos), 

resultando o valor atualizado de R$ 212.355,43 (duzentos e doze mil, trezentos e cinquenta e 

cinco reais e quarenta e três centavos) por terreno; considerando que a penhora recai sobre a 

fração ideal de 50% de cada terreno, a avaliação fica em R$ 106.177,71 (cento e seis mil, 

cento e setenta e sete reais e setenta e um centavos) por fração ideal de 50% de cada 

terreno. 

 

LOTE 06: 

0007814-94.1999.8.11.0041 – 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 

DE CUIABÁ/MT 

PARTE AUTORA: BRANCO DO BRASIL S.A. – CNPJ: 00.000.000/0046-93 
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ADVOGADO(S): THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA – OAB/MT 21.589/O; 

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS – OAB/PR 8.123 

PARTE RÉ: S FERNANDES CATALA COUTINHO – ME – CNPJ: 01.149.533/0001-00; 

SIRLENA FERNANDES CATALA COUTINHO – CPF: 137.886.551-00; HERNANDES 

SILVA COUTINHO – CPF: 171.273.721-20; BASILIO MENEZES CATALA 

ADVOGADO(S): LEO CATALA JORGE – OAB/MT 17.525/O; NILO ALVES BEZERRA 

– OAB/MT 2.830/O; LUCIA BEZERRA  

DESCRIÇÃO DO(S) BEM(S):  

A) Lote de terreno urbano sob n.º 07 da Quadra 08, Loteamento Jardim Bela Vista, situado no 

Bairro Jardim Vista Alegre, Distrito da cidade de Cuiabá/MT, com área total de 432,00m², 

medindo 12,00m de frente para a Rua Maracaju; 12,00m de fundos, confrontando com o lote 

n.º 18; 36,00m do lado direito, com o lote 06; e 36,00m do lado esquerdo, confrontando com 

o lote 08. Matrícula 19.730, do 2º Serviço Notarial e Registral, da 1ª Circunscrição 

Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT. ÔNUS: R.3/19.730. 

B) Lote de terreno urbano sob n.º 06 da Quadra 08, Loteamento Jardim Bela Vista, situado no 

Bairro Jardim Vista Alegre, Distrito da cidade de Cuiabá/MT, com área total de 432,00m², 

medindo 12,00m de frente para a Rua Maracaju; 12,00m de fundos, 36,00m do lado direito e 

36,00m do lado esquerdo, confrontando com os lotes 07, 05, 04, 03 e 19. Matrícula 19.731, 

do 2º Serviço Notarial e Registral, da 1ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de 

Cuiabá/MT. ÔNUS: R.2/19.731. 

Terrenos conjugados de 12x36 cada, área de 432,00m² cada, perfazendo 864,00m². Situados 

em região inserida na malha urbana do município de Cuiabá, com as seguintes infraestruturas: 

rede de água, telefone, iluminação pública e serviço de coleta de lixo, não possuindo rede de 

esgoto, sem asfalto, sem calçada e sua localização está próxima ao Bairro Jardim Mariana 

(Auto de Avaliação fls. 339/341). 

DEPOSITÁRIO: SIRLENA FERNANDES CATALA COUTINHO.  

VALOR DO DÉBITO: R$ 17.647,61 (dezessete mil, seiscentos e quarenta e sete reais e 

sessenta e um centavos) – 10/1999. 

AVALIAÇÃO: R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) cada terreno, perfazendo um total de 

R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). 

 

LOTE 07: 

0032433-97.2013.8.11.0041 – 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 

DE CUIABÁ/MT 

PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 
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ADVOGADO: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA – OAB/MS 5.871 

PARTE RÉ: NAZARIO – COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. 

– EPP; JOSÉ FERNANDO CHAPARRO – CPF: 205.887.041-72; MARLENE NAZARIO 

CHAPARRO 

ADVOGADO(S): BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA – OAB/MT 9.779/O; 

GUILHERME ARGUELHO MOURA – OAB/MT 18.520/O; WAGNER ARGUELHO 

MOURA – OAB/MT 9.689/O 

DESCRIÇÃO DO(S) BEM(S):  

A) Um lote de terreno urbano sob n.º 02 da Quadra n.º 08 do Loteamento Bela Vista, 1ª zona 

da cidade de Cuiabá/MT, com área de 300,00m², tendo a configuração de um quadrilátero 

retangular, medindo 10,00m de frente, fazendo face para a Rua B; medindo 10,00m de largura 

nos fundos, confrontando com o lote 10; medindo 30,00m de extensão de ambos os lados, 

confrontando pelo lado direito com o lote n.º 03 e, pelo lado esquerdo, confrontando com o 

lote n.º 01. Matrícula 17.942, do 5º Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá/MT. 

ÔNUS: NÃO INFORMADO. 

AVALIAÇÃO: R$ 82.000,00 (oitenta e dois mil reais) – 12/2013 

AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 109.119,37 (cento e nove mil, cento e dezenove reais e 

trinta e sete centavos). 

B) Imóvel n.º 16, tipo MT/8.I.2.30, situado no Bairro CPA II, Av. Maranhão (antiga Rua 06), 

Quadra 44, Casa 16, em Cuiabá/MT, medindo 14,00m de frente para a Av. Maranhão (antiga 

Rua 06); 20,00m de ambos os lados, confrontando do lado direito com o lote 15 e do lado 

esquerdo com o lote 17; 14,00m de fundos, confrontando com o lote 07; cadastrado na 

Prefeitura de Cuiabá/MT sob n.º 01.9.44.037.0264.001.9. Edificado com uma casa contendo 

sala, 02 quartos, cozinha e banheiro, sendo todos os cômodos com piso em cerâmica e forro 

de madeira; e uma edícula no fundo, com 01 quarto, despensa, banheiro e área com 

churrasqueira; varanda em toda parte frontal e parte da lateral esquerda (vista de frente). 

Matrícula 45.551, do 6º Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá/MT. ÔNUS: NÃO 

INFORMADO. 

AVALIAÇÃO: R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais) – 09/2013 

AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 236.565,34 (duzentos e trinta e seis mil, quinhentos e 

sessenta e cinco reais e trinta e quatro centavos). 

DEPOSITÁRIO: MARCELO ÁLVARO C. N. RIBEIRO. 

VALOR DO DÉBITO: R$ 601.314,79 (seiscentos e um mil, trezentos e quatorze reais e 

setenta e nove centavos) – 08/2013. 
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LOTE 08: 

0021541-03.2011.8.11.0041 – 5ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT 

PARTE AUTORA: JOÃO JOSÉ DA SILVA – CPF: 531.384.141-68 

ADVOGADO: AGRÍCOLA PAES DE BARROS – OAB/MT 6.700/O 

PARTE RÉ: ELOANA SWINDER DE LIMA 

ADVOGADO: VALÉRIA DIAS CARDOSO – OAB/MT 21.850/O 

DESCRIÇÃO DO(S) BEM(S):  

Direitos e ações sobre o imóvel representado pelo lote 07, situado na Rua 03 da Quadra 04, 

Bairro João Bosco Pinheiro, na cidade de Cuiabá/MT, medindo 10,00m de frente e 25,00m de 

fundos, edificado com uma casa com 03 quartos sem suíte, 02 banheiros, copa/cozinha, área 

dos fundos coberta, área da frente, portas de vidro novas, pintura em bom estado de 

conservação e piso cerâmico em bom estado de conservação. Consta nos autos que referido 

imóvel não tem matrícula imobiliária junto ao Cartório de Registro de Imóveis, constando 

apenas de um contrato de compromisso de compra e venda, datado de 18.10.2005, tendo 

como compradores João José da Silva e Adão Carlos Coimbra (id. 25109963). Matrícula: 

NÃO CONSTA. ÔNUS: NÃO CONSTA. 

VALOR DO DÉBITO: R$ 70.000,00 (setenta mil reais) – 06/2011. 

AVALIAÇÃO (direitos e ações sobre o imóvel): R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). 

 

LOTE 09: 

0021375-78.2005.8.11.0041 – 6ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ/MT  

PARTE AUTORA: VANILDES ELOI DIAS  

ADVOGADO(S): NATANAZIA ALVES ALENCAR – OAB/MT 9.026/O; JOÃO REUS 

BIASI – OAB/MT 3.478/O 

PARTE RÉ: M. CANOVA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA. – CNPJ: 00.556.770/0001-15 

ADVOGADO(S): ELIANE LEITE SAMPAIO – OAB/MT 4.991/O; ELIESER DA SILVA 

LEITE – OAB/MT 6.384/B; LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO – OAB/MT 4.632 

DESCRIÇÃO DO(S) BEM(S):  

Imóvel denominado área remanescente, sem construção (Laudo de Avaliação datado de 

19.08.21), com 14.533,69m², perímetro de 615,37 metros, situado na Avenida Rubens de 

Mendonça, Bairro Novo Paraíso, na cidade de Cuiabá/MT, com o seguinte caminhamento: 

partindo do M-1, localizado no vértice do Prolongamento da Avenida Rubens de Mendonça, 

com a área “J”, com azimute magnético de 358º27’09”, em 244,52 metros, limitando com as 

áreas “J”, “G” e “F”, até o M-2; segue a direita, com azimute magnético de 59º20’55”, em 
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65,50 metros, limitando com Raimundo de Oliveira, até o M-3; segue a direita, com azimute 

magnético de 177º09’06”, em 240,10 metros, limitando com a área “L”, até o M-4, localizado 

no limite do prolongamento da Avenida Rubens de Mendonça; segue a direita limitando com 

essa Avenida, com azimute magnético de 234º46’34”, em 65,25 metros, até o M-1, ponto de 

partida. Matrícula 80.990, do Segundo Serviço Notarial e Registral, da 1ª Circunscrição 

Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT. ÔNUS: R.3; AV.4; AV.5/80.990. 

DEPOSITÁRIO: M. CANOVA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA. 

VALOR DO DÉBITO: R$ 40.317,67 (quarenta mil, trezentos e dezessete reais e sessenta e 

sete centavos) – 04/2005. 

AVALIAÇÃO: 2.906.738,00 (dois milhões, novecentos e seis mil e setecentos e trinta e oito 

reais). 

 

LOTE 10: 

0033150-85.2008.8.11.0041 – 6ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ/MT 

PARTE AUTORA: SUPERMIX CONCRETO S.A. – CNPJ: 34.230.979/0044-46 

ADVOGADO: LUIZ GONZAGA ROSA – OAB/MG 43.379; LAURA GISELE MAIA 

SPINOLA – OAB/MT 8.678/O; ARNALDO APARECIDO DE SOUZA – OAB/MT 5.332/O; 

JULIANA CARVALHO MOL – OAB/MG 78.019 

PARTE RÉ: SAPE INCORPORADORA LTDA. – ME – CNPJ: 01.906.207/0001-92 

ADVOGADO: NÃO CONSTA. 

DESCRIÇÃO DO(S) BEM(NS): 

Veículo passeio/utilitário marca Wilys, modelo Jeep, placa HQW-5299, ano/modelo 1968, cor 

azul, 02 portas, nas seguintes condições: funilaria em bom estado de conservação; pintura em 

bom estado de conservação, com pequenos riscos e marcas de abrasão; rodas de liga leve; 

pneus de tala larga, modelo “lameiro” e meia vida; estofamentos em bom estado de 

conservação; acessórios originais de fábrica; para-brisas intactos; lanterna e faróis intactos; 

capota de lona em bom estado; motor de Opalla 04 cilindros; estepe, macaco e chaves de roda 

em bom estado; bateria descarregada. Encontra-se guardado dentro de um galpão, coberto 

com lona plástica, cercado por grandes sacos de cimento e com a bateria descarregada, razão 

pela qual não foi possível checar o funcionamento (Auto de Avaliação id 79157730). ÔNUS: 

NÃO INFORMADO. 

DEPOSITÁRIO/VISTORIA: SUPERMIX CONCRETO S.A. – Rodovia Palmiro Paes de 

Barros s/n.º (sentido Centro da Capital), Km 04, após o Cemitério Parque Bom Jesus de 

Cuiabá, Parque Cuiabá, em Cuiabá/MT.  
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VALOR DO DÉBITO: R$ 100.887,60 (cem mil, oitocentos e oitenta e sete reais e sessenta 

centavos) - 10/2007. 

AVALIAÇÃO: 50.000,00 (cinquenta mil reais). 

 

LOTE 11: 

0000444-93.2001.8.11.0041 – 7ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ/MT 

PARTE AUTORA: EVALDO ZANOLI DOS SANTOS – CPF 449.479.099-00 

ADVOGADO(S): EDILSON LIMA FAGUNDES – OAB/MT 5.994; MAURO BASTIAN 

FAGUNDES – OAB/MT 8.907 

PARTE RÉ: FERNANDO RODRIGUES PALMAS – CPF: 474.397.501-87 

ADVOGADO: KADMO MARTINS FERREIRA LIMA – OAB/MT 7.039/B 

DESCRIÇÃO DOS BENS: 

Lote 08 da Quadra 01, do Loteamento Vila São Sebastião, situado na Rua da Figueira (antiga 

Rua Bom Despacho), Bairro São Sebastião, em Cuiabá/MT, com área de 356,41m² e 

65,6120m² de área construída (conforme documento e fotos de id. 43285361). A área 

construída trata-se de pequena edificação de alvenaria, sem forro, com acabamento de reboco, 

murada, contendo apenas 01 banheiro (conforme informações de fl. 324). Localizado numa 

rua sem asfalto e sem rede de esgoto, possuindo rede de água tratada, iluminação pública, 

telefonia e internet. Inscrição imobiliária junto à Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT sob n.º 

04.2.21.023.0192.001. Matrícula 75.937, do Segundo Serviço Notarial e Registral, da 1ª 

Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT. ÔNUS: AV.01; R.02; R.03/75.937. 

DEPOSITÁRIO: FERNANDO RODRIGUES PALMAS 

OBS.: Conforme decidido em despacho datado de 26.07.22, o valor mínimo para 

arrematação deste lote não poderá ser inferior a 50% da avaliação, cujo lance, se 

contemplado, deverá ser depositado numa única parcela e de imediato pelo arrematante, 

por meio eletrônico ou depósito judicial (art. 892, CPC).  

VALOR DO DÉBITO: R$ 302.927,98 (trezentos e dois mil, novecentos e vinte e sete reais e 

noventa e oito centavos) – 08/2019. 

AVALIAÇÃO: R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais). 

 

LOTE 12: 

0021030-34.2013.8.11.0041 – 7ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ/MT 

PARTE AUTORA: MANOEL ANTONIO DE SOUZA – CPF 698.604.911-00 

ADVOGADO: HERMES ROSA DE MORAES – OAB/MT 11.627/O  
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PARTE RÉ: SISAN ENGENHARIA LTDA. – CNPJ: 04.751.205/0001-60; IMOBILIÁRIA 

PAIAGUAS LTDA. – CNPJ: 11.009.202/0001-10 

ADVOGADO(S): JULIANA MACHADO RIBEIRO – OAB/MT 15.581/O; VANESSA DA 

SILVA ALVES – OAB/MT 19.155/O; HELIO NISHIYAMA – OAB/MT 12.919/O; ALI 

VEGGI ATALA JUNIOR – OAB/MT 24.793/O; DANILO PIRES ATALA – OAB/MT 

6.062/O 

DESCRIÇÃO DO(S) BEM(NS): 

Lote de terreno sob o n.º 07 da Quadra n.º C05 (residencial e comercial, conforme Avaliação 

de id. 82843493), do loteamento residencial “Santa Terezinha II”, no Distrito de Coxipó da 

Ponte, no município de Cuiabá/MT, com a área total de 200,00m² e os seguintes limites e 

confrontações: 10,00m de frente para Rua 16, com Azimute de 136º46’10”; 10,00m de fundos 

para o Lote 30, com Azimute de 316º46’10”; 20,00m do lado direito para o Lote 06, com 

Azimute de 46º46’10”; 20,00m do lado esquerdo para o lote 08, com Azimute de 226º46’10”; 

com muro sem reboque de ambos os lados e sem muro no fundo e na frente. Encontra-se em 

local com energia elétrica, água, telefonia, transportes urbanos e pavimentação asfáltica. 

Matrícula 112.981, do 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis, da 2ª Circunscrição 

Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT. ÔNUS: AV.1; AV.2; AV.3/112.981. 

DEPOSITÁRIO: SISAN ENGENHARIA LTDA. 

VALOR DO DÉBITO: R$ 35.220,00 (trinta e cinco mil, duzentos e vinte reais) – 05/2013. 

AVALIAÇÃO: R$ 70.000,00 (setenta mil reais). 

 

LOTE 13: 

0019895-79.2016.8.11.0041 – 8ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ/MT 

PARTE AUTORA: SÉRGIO SILVA DA COSTA – CPF: 622.032.901-53 

ADVOGADO: CLAUDIO STABILE RIBEIRO – OAB/MT 3.213/O 

PARTE RÉ: MARIA FERNANDA CORREA DA COSTA – CPF: 570.979.501-10 

ADVOGADO: FLÁVIA BEATRIZ CORREA DA COSTA – OAB/MT 5.351/O  

DESCRIÇÃO DO(S) BEM(NS): 

Apartamento n.º 2.802, situado no 28º pavimento do Edifício Riviera Santa Rosa, localizado 

na Avenida Vereador Mário Palma, n.º 172, Bairro Jardim Mariana (área nobre da capital, 

segundo Avaliação datada de 19.04.17), na cidade de Cuiabá/MT, incluídas as Vagas de 

Garagem n.º 2802-A, 2802-B e 2802-C e Depósito n.º 2802. Áreas: Apartamento – área 

privativa real e equivalente de construção de 254,82m², fração ideal de 1,537478%; 03 Vagas 

de Garagem – área de uso exclusivo real de 12,50m² e área de uso exclusivo equivalente de 

construção de 6,25m² cada uma, com fração ideal de 0,03771%; 01 Depósito – área privativa 
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real de 3,20m² e área privativa equivalente de construção de 1,92m², com fração ideal de 

0,011584%. Totalizando área privativa real de 295,52m² e a área privativa de construção de 

275,49m² e fração ideal de 1,662192%. Inscrição Imobiliária no Cadastro Municipal de 

Cuiabá/MT sob n.º 01.8.11.005.0367.056. O apartamento contém 03 suítes, dependência de 

empregada com banheiro, sala para 03 ambientes, cozinha, sacada com churrasqueira, 

banheiro social, com piso em porcelanato e lavabo. Segundo informações prestadas no Laudo 

de Avaliação datado de 19.04.17, o valor de locação do apartamento, à época, variava entre 

R$ 4.500,00 e R$ 6.000,00. Matrícula 86.506, do Segundo Serviço Notarial e Registral, da 

1ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT. ÔNUS: NÃO CONSTA. 

DEPOSITÁRIO: MARIA FERNANDA CORREA DA COSTA. 

VALOR DO DÉBITO: R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) – 06/2016. 

AVALIAÇÃO: R$ 1.600.080,00 (um milhão, seiscentos mil e oitenta reais). 

 

LOTE 14: 

0024213-62.2003.8.11.0041 – 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ/MT 

PARTE AUTORA: HABIB ASSEISS – CPF: 042.291.008-25 

ADVOGADO: ANTONIO MONREAL ROSADO – OAB/SP 33.121; SÉRGIO HENRIQUE 

DE BARROS MACIEL EL HAGE – OAB/MT 5.703/O; DANIEL DA CRUZ MULLER 

ABREU LIMA – OAB/MT 6.177/O; ALEXANDRE ROESE ZERWES – OAB/MT 6.176/O; 

JANE STELLE BECA SANTOS – OAB/MT 23.432/O 

PARTE RÉ: EMPRESA MILTON JOSÉ TESSAROLO (CATAVENTO – IND. E COM. 

LTDA.); MILTON JOSÉ TESSAROLO (ESPÓLIO) – CPF: 244.694.758-15; ALEXANDRE 

TESSAROLO (INVENTARIANTE) – CPF: 772.163.341-91  

ADVOGADO: ROBERTO CAVALCANTI BATISTA – OAB/PE 5.105; DANIEL 

NASCIMENTO RAMALHO – OAB/MT 24.405/O 

DESCRIÇÃO DO(S) BEM(NS):  

A) Lote de terreno denominado área A, com área total de 1.010,37m², localizado na Rua Ivan 

Rodrigues Arrais, Distrito de Coxipó da Ponte, na cidade de Cuiabá/MT, medindo 15,00m de 

frente para a Rua Ivan Rodrigues Arrais; fundos medindo 15,00m, confinando com quem de 

direito; lado direito confinando com o lote 15, medindo 68,50m; e lado esquerdo medindo 

68,50m, confinando com área remanescente. Matrícula 30.098, do 2º Serviço Notarial e 

Registral, da 1ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT.  ÔNUS: NÃO 

INFORMADO. 

B) Lote de terreno denominado área B, com área total de 2.756,63m², localizado na Rua Ivan 

R. Arrais, Vila Balneário São João, Distrito de Coxipó da Ponte, na cidade de Cuiabá/MT, 



14 

 

medindo 40,00m de frente para a Rua Ivan R. Arrais; 40,00m nos fundos com quem de direito; 

68,50m do lado direito com a área A; e 68,50m do lado esquerdo com o lote 12; edificado 

com uma casa residencial, com área construída de 155,00m², constituída de hall, sala, 02 

quartos, cozinha, copa, banheiro, com piso em cerâmica e forro de PVC, portas e janelas em 

ferro. Matrícula 38.890, do 2º Serviço Notarial e Registral, da 1ª Circunscrição 

Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT.  ÔNUS: NÃO INFORMADO. 

Outras benfeitorias contidas nos lotes de matrículas 30.098 e 38.890: Casa n.º 02 composta 

por 3 peças, banheiro, cozinha e lavanderia, piso em cerâmica e forro de PVC, janelas e porta 

em ferro; Casa n.º 03 composta por 4 peças, quarto, banheiro, ducha e sauna, área da piscina e 

piscina, piso em cerâmica dentro e piso em pedras fora, forro em PVC; Casa n.º 04 composta 

por 4 peças, casa nos fundos do terreno, quarto, cozinha e banheiro, varanda, piso em 

cerâmica e forro em PVC; Depósito, quarto e banheiro, com telhado em Eternit. 

Imóveis muito bem localizados, a 200,00m da Avenida Fernando Correa da Costa, com 

asfalto, luz elétrica, água encanada, telefone, a 3 km da UFMT, tratando-se de área de ótima 

valorização. Ambos incluídos na inscrição imobiliária junto à Prefeitura Municipal de 

Cuiabá/MT sob n.º 01.3.42.003.0810.001. 

DEPOSITÁRIO: MILTON JOSÉ TESSAROLO (ESPÓLIO). 

VALOR DO DÉBITO: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) – 11/2003. 

AVALIAÇÃO (lotes de matrículas 30.098 e 38.890): R$ 900.000,00 (novecentos mil reais). 

 

LOTE 15: 

1005954-26.2020.8.11.0002 – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE/MT 

PARTE AUTORA: RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO SOL – CNPJ: 

25.021.660/0001-80 

ADVOGADO: INGRID GONÇALVES DE OLIVEIRA – OAB/MS 25.375/B 

PARTE RÉ: REGER ROBERTH BRANDAO DOS REIS – CPF: 024.571.581-92 

ADVOGADO: EDGAR FERREIRA DE SOUZA – OAB/RJ 60.850 

DESCRIÇÃO DO(S) BEM(NS):  

Apartamento n.º 402, Bloco C, do Condomínio Parque Chapada do Sol, localizado na Rua 

Antonio João, s/n.º, Bairro Jardim Aeroporto, em Várzea Grande/MT, inclusa 01 vaga de 

garagem de uso privativo da unidade. Consta nos autos que o imóvel foi objeto de contrato de 

compra e venda, não registrado junto à matrícula imobiliária, em que aparece como vendedor 

Reger Roberth Brandão dos Reis e comprador Emerson Wilson de Pinho Gomes. Consta 

também que o imóvel está alienado fiduciariamente em favor do Banco do Brasil (despacho id. 
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34015671). Matrícula 92.454, do 1º Serviço Notarial e de Registro da Comarca de 

Várzea Grande/MT. ÔNUS: R.1; R.2; AV.3; R.5; AV.6/92.454.  

DEPOSITÁRIO: REGER ROBERTH BRANDAO DOS REIS 

OBS.: Conforme decidido em despacho de id. 79553737, o valor mínimo para 

arrematação deste lote não poderá ser inferior a 80% da avaliação, ou seja, 

R$ 116.000,00 (cento e dezesseis mil reais). 

VALOR DO DÉBITO: R$ 13.811,61 (treze mil, oitocentos e onze reais e sessenta e um 

centavos) – 02/2020. 

AVALIAÇÃO: R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais). 

 

LOTE 16: 

1010579-69.2021.8.11.0002 – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI 

VÁRZEA GRANDE/MT 

PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO TORRES DE VÁRZEA GRANDE – CNPJ: 

23.887.220/0001-84 

ADVOGADO: INGRID GONÇALVES DE OLIVEIRA – OAB/MS 25.375-B 

PARTE RÉ: GERENCIAL EMPREENDIMENTOS TORRES DE VÁRZEA GRANDE SPE 

LTDA. – CNPJ: 16.608.533/0001-90; STAR COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA. ME – 

CNPJ: 05.047.710/0001-90 

ADVOGADO: NÃO CONSTA. 

DESCRIÇÃO DO(S) BEM(NS):  

Apartamento n.º 306, situado no 3º pavimento da Torre A, do Residencial Torres de Várzea 

Grande, localizado na Avenida Pedro Pedrossian, esquina com Governador Fernando Correa, 

s/nº, Bairro Centro, em Várzea Grande/MT, com área real privativa de 55,74m², área real 

comum de 8,84m², área real da unidade de 64,58m², área de construção equivalente de 

62,60m², correspondendo à fração ideal do terreno de 0,442264%. Composto de hall de 

entrada, sala de jantar, 02 dormitórios, 01 banheiro social, circulação, cozinha e área de 

serviço integradas. Pertence a este apartamento 01 vaga de garagem simples de n.º 121. 

Matrícula 106.497, do 1º Serviço Notarial e de Registro da Comarca de Várzea 

Grande/MT. ÔNUS: R.3/106.497.  

DEPOSITÁRIO: GERENCIAL EMPREENDIMENTOS TORRES DE VÁRZEA GRANDE 

SPE LTDA. 

VALOR DO DÉBITO: R$ 29.574,66 (vinte nove mil, quinhentos e setenta e quatro reais e 

sessenta e seis centavos) – 09/2021. 

AVALIAÇÃO: R$ 385.000,00 (trezentos e oitenta e cinco mil reais). 
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LOTE 17: 

8015353-02.2016.8.11.0001 – 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT 

PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL TORRES DO CERRADO – CNPJ: 

11.203.739/0001-17 

ADVOGADO: JABES ALBERTO DIAS – OAB/MT 17.005/O; OSIANE RODRIGUES 

MACEDO – OAB/MT 15.420/O; ALE ARFUX JUNIOR – OAB/MT 6.843/O; ROGÉRIO 

PERES BANDEIRA – OAB/MT 17.523/O 

PARTE RÉ: SIRLEI SCHMIDT – CPF: 626.976.331-20  

ADVOGADO: NÃO CONSTA. 

DESCRIÇÃO DO(S) BEM(NS):  

Automóvel FORD/Fiesta Sedan 1.6, ano 2011, placa NJT7721, flex, cor preta, em bom estado 

de conservação e funcionamento, estando com 04 pneus meia vida, a lataria com algumas 

avarias (pequeno riscos) e os estofamentos em bom estado de conservação. ÔNUS: NÃO 

INFORMADO.  

DEPOSITÁRIO: SIRLEI SCHMIDT. 

VALOR DO DÉBITO: R$ 11.267,64 (onze mil, duzentos e sessenta e sete reais e sessenta e 

quatro centavos) – 02/2016. 

AVALIAÇÃO: R$ 29.902,00 (vinte e nove mil, novecentos e dois reais). 

 

LOTE 18: 

1010767-33.2019.8.11.0002 – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE/MT 

PARTE AUTORA: RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO POENTE – CNPJ: 

23.103.000/0001-12 

ADVOGADO: INGRID GONÇALVES DE OLIVEIRA – OAB/MT 16.622 

PARTE RÉ: CARLOS ALBERTO DA SILVA JUNIOR – CPF: 053.481.341-04  

ADVOGADO: NÃO CONSTA. 

DESCRIÇÃO DO(S) BEM(NS):  

Apartamento n.º 406, do Bloco I – 4º pavimento, do Condomínio Parque Chapada do Poente, 

localizado na Rua Goiás, n.º 525, em Várzea Grande/MT, fração ideal 0,002140024; área real 

total 64,0986; área real privativa coberta padrão 44,16; área real privativa coberta padrão 

diferente ou descoberta; área real estacionamento 12,00; área uso comum 7,9386. Composto 

de sala, 02 quartos, circulação, 01 banheiro social, cozinha/serviço e 01 vaga de 
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estacionamento sob o n.º 390, descoberta livre. Matrícula 80.583, do 1º Serviço Notarial e 

de Registro da Comarca de Várzea Grande/MT. ÔNUS: R.5; AV.6; R.9; R.10/80.583.  

DEPOSITÁRIO: NÃO CONSTA. 

VALOR DO DÉBITO: R$ 5.520,32 (cinco mil, quinhentos e vinte reais e trinta e dois 

centavos) – 07/2021. 

AVALIAÇÃO: R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais). 

 

LOTE 19: 

0021122-56.2006.8.11.0041 – VARA ESPECIALIZADA EM AÇÕES COLETIVAS DE 

CUIABÁ/MT 

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO; 

ESTADO DO MATO GROSSO  

ADVOGADO(S): CÉLIO JOUBERT FURIO; GERSON VALÉRIO POUSO; FRANCISCO 

DE ASSIS DA SILVA LOPES; AISSA KARIN GEHRING  

PARTE RÉ: MARLENE FERRAZ DE ARRUDA – CPF: 230.108.483-00 

ADVOGADO: JOSÉ LUÍS BLASZAK – OAB/MT 10.778/O; MARCIO JOSÉ NEGRÃO 

MARCELO – OAB/MT 14.599/O; ANNA PAULA PELIZER LEMOS DE MENEZES – 

OAB/MT 15.929 

DESCRIÇÃO DO(S) BEM(NS):  

Fração ideal de 20% (pertencente à parte ré Marlene Ferraz de Arruda e seu marido) do 

imóvel identificado como casa edificada no lote 19 da quadra 10, situada na Rua Sá Porto, no 

Jardim Petrópolis, no Distrito de Coxipó da Ponte, na cidade de Cuiabá/MT, possuindo o todo 

do imóvel a área de 103,15m². A casa edificada é de alvenaria e não se encontra em bom 

estado de conservação, possuindo 03 quartos, circulação, banheiro, living, sala de jantar, 

cozinha, abrigo para carro, área de serviço e dependência de empregada. Matrícula 92.520, 

do 5º Serviço Notarial e de Registro, da 2ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de 

Cuiabá/MT. ÔNUS: AV.1; R.2; R.3/92.520.  

DEPOSITÁRIO: NÃO INFORMADO. 

VALOR DO DÉBITO: R$ 7.316.279,96 (sete milhões, trezentos e dezesseis mil, duzentos e 

setenta e nove reais e noventa e seis centavos) – 03/2022. 

AVALIAÇÃO (fração ideal de 20% do imóvel): R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 

 

LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICA: Quem pretender arrematar ditos bens 

deverá ofertar lances pela Internet, através do site www.hammer.lel.br, quando se tratar de 

leilão oficial e  www.araujoleiloes.com.br, quando se tratar de leilão rural, devendo, para 

http://www.hammer.lel.br/
http://www.araujoleiloes.com.br/
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tanto, os interessados, efetuarem cadastramento prévio, no prazo máximo de 24h antes do 

leilão, confirmarem os lances e recolherem a quantia respectiva na data designada para a 

realização do leilão, para fins de lavratura do termo próprio, ficando ciente de que os 

arrematantes deverão depositar a disposição do Juízo o valor total da arrematação, via 

depósito judicial no prazo de 24 horas a partir do encerramento da hasta. 

Ficam desde já cientes os interessados de que os lances oferecidos via INTERNET não 

garantem direitos ao participante em caso de insucesso do mesmo por qualquer ocorrência, 

tais como, na conexão de internet, no funcionamento do computador, na incompatibilidade de 

software ou quaisquer outras ocorrências. Desse modo, o interessado assume os riscos 

oriundos de falhas ou impossibilidades técnicas, não sendo cabível qualquer reclamação 

posterior. 

LOCAL, DATAS E HORÁRIO: Exclusivamente através do site www.hammer.lel.br 

(Leiloeiro Oficial) e www.araujoleiloes.com.br (Leiloeiro Rural), sendo o 1º LEILÃO, dia 

29/11/2022, com início às 08:00 horas e com encerramento às 14:00 horas. Os lances 

poderão ser oferecidos desde o momento do lançamento do lote no site do Leiloeiro, até o 

horário do encerramento, por valor igual ou superior ao da avaliação. Não sendo verificado 

lances iguais ou superiores ao valor de avaliação, o leilão permanecerá aberto até a data do 2º 

LEILÃO, dia 06/12/2022, com início às 08:00 horas e com encerramento às 14:00 horas, 

arrematando quem maior lance oferecer, exceto preço vil (inferior a 50% da avaliação). Para 

cada lance recebido a partir dos 03 minutos finais, serão acrescidos 03 minutos para o término. 

Por determinação do juiz responsável pela execução, poderá haver bem (lote) com valor de 

dedução inferior à 50% em 2º leilão, o que será devidamente informados e/ou identificado no 

Portal do leiloeiro. 

ADVERTÊNCIAS ESPECIAIS: Ficam intimados pelo presente Edital o(s) executado(s) e 

respectivo(s) cônjuge(s), se casado(s) for(em), bem como o(s) advogado(s), o(s) depositário(s) 

e, ainda, os demais credores e interessados indicados no art. 889 do CPC, que não sejam de 

qualquer modo parte no processo, e que não tenham sido intimados por outro meio idôneo, 

acerca do processo de execução, do leilão designado e/ou da (re)avaliação realizada, a saber: 

o coproprietário (inciso II); os titulares de direitos reais sobre o imóvel penhorado (inciso III); 

os proprietários de imóveis, quando a penhora recair sobre direitos reais a ele relativos (inciso 

IV); os credores pignoratícios, hipotecários, anticréticos, fiduciários ou com penhora 

anteriormente averbada (inciso V); o promitente comprador (inciso VI); o promitente 

vendedor (inciso VII); a União, o Estado e do Município, no caso de alienação de bem 

tombado (inciso VIII). 

Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontrarem, não cabendo ao 

http://www.hammer.lel.br/
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Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e ao Leiloeiro quaisquer responsabilidades 

quanto a consertos e reparos ou mesmo providências referentes à retirada, embalagem, 

impostos, encargos sociais e transportes daqueles arrematados. Será ainda atribuição dos 

licitantes/arrematantes a verificação do estado de conservação, situação de posse e 

especificações dos bens oferecidos no leilão. Qualquer dúvida ou divergência na 

identificação/descrição dos bens deverá ser dirimida no ato do leilão. 

O auto de arrematação será confeccionado pelo Leiloeiro e homologado pelo Juízo; a carta de 

arrematação será confeccionada pelo Juízo. 

No caso de um lote com diversos bens, estes podem ser arrematados separadamente. Dar-se-á 

preferência, entretanto, ao lanço que englobar todo o lote (art. 893 do CPC). 

No caso de leilão de bem tombado, a União, os Estados e os Municípios terão, nessa ordem, o 

direito de preferência na arrematação, em igualdade de oferta (art. 892, §3º,CPC). 

Na eventualidade de ser frustrada, no próprio leilão, a arrematação de determinado lote, por 

não atendimento pelo arrematante de requisito necessário, será facultado ao licitante que 

ofertou o segundo melhor lance, se houver e caso este tenha interesse, a confirmação da 

arrematação pelo último lance que ofertou. 

Todas as regras e condições do Leilão Judicial estão no Edital n.º 004/2022 que faz parte 

deste Anexo publicado no DJE, e no portal do Leiloeiro Oficial Rodrigo Schmitz e Rural 

Wellington Martins Araújo, sorteados para a condução do presente leilão judicial de bens 

(www.hammer.lel.br - Leiloeiro Oficial e www.araujoleiloes.com.br - Leiloeiro Rural). A 

publicação deste Anexo e Edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos 

respectivos patronos. E, para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital e Anexo que será publicado e afixado na 

forma da Lei, nos portais dos leiloeiros designados, inteligência do artigo 887, § 2º do Código 

de Processo Civil. 

http://www.hammer.lel.br/
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