
                                                                                                                           

VARA DO TRABALHO DE ÁGUA BOA 

 
 

EDITAL DE ALIENAÇÃO JUDICIAL 
 
A Douta Juiz(a) do Trabalho Substituto(a) SIMONE AKEMI KUSSABA TROVAO do 1º 
NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 - TRT 23 em Alto Araguaia / 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: 10/03/2023, das 08:30h às 14:30h - Início de lances via internet: 
01/03/2023. 
Data do 2º LEILÃO: 24/03/2023, das 08:30h às 14:30h - Início de lances via internet: 
14/03/2023. 
 
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(a): Rodrigo Schmitz (www.hammer.lel.br), telefone 0800 800 0086. 
 
Da Arrematação:  1º LEILÃO – lance mínimo de 100% do valor da avaliação. 
                               2º LEILÃO – lance mínimo de 50% do valor da avaliação. 
 
 
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.hammer.lel.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, atualizado pela R.A SECOR N. 12/2021, disponível no 
link http://portal.trt23.jus.br/portal/leil%C3%B5es, na aba “Regulamentação”, do sítio 
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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. O leilão terá início às 08h30 nas datas designadas de forma presencial no Auditório 
do CEFOR, no 6º. andar do Prédio Administrativo do TRT da 23ª Região, com 
transmissão simultânea ao vivo pelo site endereço: (www.hammer.lel.br), com a 
possibilidade de dar lances on-line. Os lotes serão apregoados na ordem crescente. Em 
caso de oferta de lance, o leiloeiro abrirá a disputa com cronômetro regressivo (controlado 
pelo sistema) e nenhuma disputa por lote será encerrada antes do término da contagem 
regressiva por, no mínimo, 3 (três) minutos abertos sem o recebimento de lance. 
2. Os lotes não arrematados durante a sua chamada permanecerão em aberto para 
receber lance até o término do leilão às 14h30. Todavia, em caso de recebimento de lance 
(presencial ou on-line), antes do horário de seu encerramento, o leiloeiro abrirá a disputa 
com cronômetro regressivo (controlado pelo sistema), na forma descrita no item anterior. 
Caberá à parte interessada ficar atenta às disputas e lances ofertados no transcorrer do 
leilão (presencialmente ou on-line), desde o horário de início do evento, sob pena de 
deixar precluir o seu direito de arrematação. 
3. 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. 
4. 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. 
5. 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).  
6. 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). 
7. 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, observada a ordem de citação, a omissão e a 
compatibilidade, principalmente dos dois últimos institutos. 
8. 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”, do sitio eletrônico 
deste Tribunal Regional (www.trt23.jus.br), que regulamenta o pagamento ao leiloeiro 
Oficial. 
9. 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. 
 
 
1 - PROCESSO: ExFis 0052000-98.2010.5.23.0021 Eletrônico 

AUTOR: UNIÃO FEDERAL (PGFN)     
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RÉU: TAQUARI SERVICOS AGRICOLAS LTDA E OUTROS (3) 
ADVOGADO: Aparecido Gonçalves (CPF: 736.374.248-00) (OAB: MT2022)  

RÉU: LAIRTO JOAO SPERANDIO FILHO 
RÉU: LUIZ HENRIQUE LAZARINI      
 
DESCRIÇÃO DO BEM: Um lote de terras situado na zona urbana de Alto Taquari/MT, 
com área de sete mil, novecentos e trinta e um metros e vinte e oito centímetros 
quadrados (7.931,28 m2), dentro dos seguintes limites e confrontações: Inicia-se a 
descrição deste perímetro no vértice M03, Az 357º30’02”, coordenadas 
N=8.028.483,5140m e E=258.886,582m, numa distância de 24,80m, confrontando com o 
Loteamento Gabriela, até o ponto M 01, daí deflete à direita numa distância de 122,83m, 
confrontando com a parte 01,encontrando o ponto M 02, daí segue numa distância de 
98,59m, confrontando com a área remanescente da matrícula nº 263, até o ponto M 06, 
Az 301º35’20”, coordenadas N=8.028.350,8760m e E=258.792,0690m, daí segue numa 
distância de 75,68m, confrontando com o patrimônio de Alto Taquari, até o ponto M 13, daí 
a direita numa distância de 60,00m até o ponto M 08, daí deflete a esquerda numa 
distância de 44,37m até encontrar o ponto M 03, onde teve início a poligonal. 
 
Imóvel de matrícula n. 1666 do 1º Ofício de Alto Taquari-MT, Av. 02/1.666, localizado aos 
fundos da Rua Francisco de Carvalho – terreno sem acesso a rua de frente e nem de 
fundo, sem qualquer construção- o terreno é cercado por lotes vizinhos 
 
R03/1666: Termo de Penhora e Depósito - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 
Comarca de São Paulo, Foro Central Cível, 36ª Vara Cível, extraído dos autos n. 
0136676-63.2011.8.26.0100; 
 
R04/1666: Termo de Penhora e Depósito – Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 
Comarca de Rondonópolis/MT, Terceira Vara Cível, extraído dos autos n. 720-
19.2016.811.0003, Código: 813493. 
 
 
DATA DA AVALIAÇÃO: 13/09/2022. VALOR DA AVALIAÇÃO:  R$270.000,00 (duzentos 
e setenta mil reais). 
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 
1º Leilão: lance mínimo de 100% do valor da avaliação. 
 
2º Leilão: lance mínimo de 50% do valor da avaliação. 
 
a) possibilidade de parcelamento em até 24 parcelas, sendo necessário o 
pagamento de entrada, à vista, no valor mínimo de 25% do lance (artigo 895, § 1º, do 
CPC); 
b) em caso de arrematação é devido ao leiloeiro pelo arrematante, comissão de 5% 
(cinco por cento) sobre o valor arrematado, não incluído no valor da arrematação e 
sem possibilidade de parcelamento. 
 
DEPOSITÁRIO: Penhora registrada na matrícula 1.666 no 1º Ofício de Alto Taquari /MT 

 
ENDEREÇO: Não se Aplica 
 
LOCAL ONDE SE ENCONTRA O BEM: Alto Taquari-MT. 



VARA DO TRABALHO DE ALTA FLORESTA 

 
                   

EDITAL DE ALIENAÇÃO JUDICIAL 
 
A Doutora JANICE SCHNEIDER MESQUITA, Juíza Titular da Vara do Trabalho de      
Alta Floresta/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: 10/03/2023, das 08:30h às 14:30h - Início de lances via internet: 
01/03/2023. 
Data do 2º LEILÃO: 24/03/2023, das 08:30h às 14:30h - Início de lances via internet: 
14/03/2023. 
 
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(a): Rodrigo Schmitz (www.hammer.lel.br), telefone 0800 800 0086. 
 
Da Arrematação:  1º LEILÃO – lance mínimo de 100% do valor de avaliação. 
  
                               2º LEILÃO – lance mínimo 60% do valor de avaliação, observando-
se a comissão do leiloeiro no importe de 05% sobre o valor do bem arrematado. 
 
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.hammer.lel.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: 

IV. 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). 

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

VI. 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, atualizado pela R.A SECOR N. 12/2021, disponível no 
link http://portal.trt23.jus.br/portal/leil%C3%B5es, na aba “Regulamentação”, do sítio 

https://www.maisativojudicial.com.br/
https://www.maisativojudicial.com.br/
http://portal.trt23.jus.br/portal/leilões


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. O leilão terá início às 08h30 nas datas designadas de forma presencial no Auditório 
do CEFOR, no 6º. andar do Prédio Administrativo do TRT da 23ª Região, com 
transmissão simultânea ao vivo pelo site endereço: (www.hammer.lel.br), com a 
possibilidade de dar lances on-line. Os lotes serão apregoados na ordem crescente. Em 
caso de oferta de lance, o leiloeiro abrirá a disputa com cronômetro regressivo (controlado 
pelo sistema) e nenhuma disputa por lote será encerrada antes do término da contagem 
regressiva por, no mínimo, 3 (três) minutos abertos sem o recebimento de lance. 
2. Os lotes não arrematados durante a sua chamada permanecerão em aberto para 
receber lance até o término do leilão às 14h30. Todavia, em caso de recebimento de lance 
(presencial ou on-line), antes do horário de seu encerramento, o leiloeiro abrirá a disputa 
com cronômetro regressivo (controlado pelo sistema), na forma descrita no item anterior. 
Caberá à parte interessada ficar atenta às disputas e lances ofertados no transcorrer do 
leilão (presencialmente ou on-line), desde o horário de início do evento, sob pena de 
deixar precluir o seu direito de arrematação. 
3. 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. 
4. 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. 
5. 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).  
6. 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). 
7. 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, observada a ordem de citação, a omissão e a 
compatibilidade, principalmente dos dois últimos institutos. 
8. 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”, do sitio eletrônico 
deste Tribunal Regional (www.trt23.jus.br), que regulamenta o pagamento ao leiloeiro 
Oficial. 
9. 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. 
 
1- PROCESSO: 0000035-54.2020.5.23.0046 (PJE) 
AUTOR: GEISON PORFIRIO     
ADVOGADO: LUIS AUGUSTO CUISSI - OAB: MT14430     
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RÉU: ALOISIO PETERSON - ME E OUTROS (2). 
ADVOGADO: SEM PATRONO 
 
DESCRIÇÃO DO BEM 1: MÁQUINA DE SOLDA TRR 3410 S NMR - MARCA BAMBOZZI 
SOLDAS, SÉRIE 541680. 
 
DATA DA AVALIAÇÃO: 18/03/2022. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 21.000,00 

 
 
DESCRIÇÃO DO BEM 2: CILINDRO DE OXIGÊNIO GPL 50. 
 
DATA DA AVALIAÇÃO: 18/03/2022. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 900,00 

 
 
DESCRIÇÃO DO BEM 3: GERADOR TOYAMA TD 6000 CXE. 
 
DATA DA AVALIAÇÃO: 10/05/2022. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 3.000,00. 
 
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 
1º Leilão: lance mínimo de 100% do valor de avaliação. 
 
2º Leilão: lance mínimo 60% do valor de avaliação, observando-se a comissão do 
leiloeiro no importe de 05% sobre o valor do bem arrematado. 
 
Não está autorizado o parcelamento da arrematação, assim, a quitação deverá ser 
paga à vista, juntamente com a comissão do leiloeiro, no importe de cinco por cento 
sobre o valor do bem arrematado. 
O bem encontra-se sob a guarda do patrono da parte exequente. 
 
DEPOSITÁRIO: JOSE EVANDRO NAVARRO, CPF: 811.010.071-68, com endereço na 
Rua dos Pardais, 290 – Jardim das Araras, CEP: 78580-000, Alta Floresta/MT. 
 

 

 

2 - PROCESSO: 0000276-67.2016.5.23.0046 (PJE) 
AUTOR: GEZIO MONTEIRO DOS SANTOS     
ADVOGADO: NILTON DE SOUZA ARANTES- OAB: MT10865     
RÉU: L. E. DELA JUSTINA - EPP E OUTROS (2) 
ADVOGADO: ANDREIA DELA JUSTINA  - OAB: MT13133    

 
DESCRIÇÃO DO BEM: VW/PASSAT, 1998, PLACA CST-5295, AVALIADO EM 
R$ 8.000,00. 
 
DATA DA AVALIAÇÃO: 23/09/2021. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 8.000,00. 
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 
1º Leilão: lance mínimo de 100% do valor de avaliação. 
 



2º Leilão: lance mínimo 60% do valor de avaliação, observando-se a comissão do 
leiloeiro no importe de 05% sobre o valor do bem arrematado. 
 
Não está autorizado o parcelamento da arrematação, assim, a quitação deverá ser 
paga à vista, juntamente com a comissão do leiloeiro, no importe de cinco por cento 
sobre o valor do bem arrematado. 
 
Existem débitos no valor de R$ 1.057,34 (licenciamentos e IPVA/2017), que se sub-
rogarão no valor da arrematação. 
O bem encontra-se sob a guarda do patrono da parte exequente. 
 
DEPOSITÁRIO: NILTON DE SOUZA ARANTES, CPF: 461.435.569-20, endereço Av. 
Perimetral Rogério Silva, Centro, Alta Floresta, CEP: 78580-000, telefone: (66) 3521-3134. 
 

 

3 - PROCESSO: 0000292-45.2021.5.23.0046 (PJE) 
AUTOR: ANALIA MARIA JOAQUIM DOS SANTOS - CPF: 056.074.838-86       
ADVOGADOS: SIDNEI TADEU CUISSI - OAB: MS17252; LUIS AUGUSTO CUISSI - 
OAB: MT14430 
RÉUS: TASSIA FERNANDA DA SILVA - ME - CNPJ: CNPJ: 17.881.001/0001-95 e  
TASSIA FERNANDA DA SILVA - CPF: 038.042.931-40        
  
DESCRIÇÃO DO BEM: imóvel de matrícula nº 6.878 registrado no Cartório de Registro 
de Imóveis de Alta Floresta/MT. Lote urbano nº 24, Quadra M, Setor SE-2N, com área de 
360m², situado no núcleo urbano do Município de Alta Floresta/MT. Há uma área total 
construída de 69,50m², sendo uma casa de alvenaria com dois quartos, um banheiro 
social, sala de estar, cozinha e varanda coberta. 
 
DATA DA AVALIAÇÃO: 05/12/2022. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 150.000,00 (cento e 
cinquenta mil reais). 
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 
1º Leilão: lance mínimo de 100% do valor de avaliação. 
 
2º Leilão: lance mínimo de 60% do valor da avaliação, estando autorizado o 
parcelamento da arrematação em até 06 (seis) parcelas mensais, sendo que a primeira 
deverá ser paga à vista, juntamente com a comissão do leiloeiro, no importe de cinco por 
cento sobre o valor do bem arrematado. 
 
Existem débitos fiscais sobre o bem, conforme informado pela Prefeitura Municipal de Alta 
Floresta/MT, no valor de R$ 666,97, que se sub-rogarão no valor da arrematação. 
Consigna-se que, em caso de parcelamento, o arrematante assumirá, 
independentemente de assinatura de termo de compromisso, o encargo de fiel depositário 
do bem arrematados, até a efetiva quitação das parcelas. No caso de inadimplemento, 
conforme os termos do artigo 264 e 265 da Consolidação Normativa de Provimentos da 
Corregedoria do TRT 23ª Região, a arrematação será desfeita e o arrematante perderá, 
em favor da execução, os depósitos já efetuados. Ademais, no caso de atraso no 
pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da 
parcela inadimplida com as parcelas vincendas, nos termos do artigo 895 §4º do CPC. 
Também, o inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou 
promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os 



pedidos ser formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação, conforme 
os termos do artigo 895 § 5º do CPC. 
 
DEPOSITÁRIO: TASSIA FERNANDA DA SILVA - CPF: 038.042.931-40   
ENDEREÇO: Rua Mato Grosso, nº 3193-C, Bom Jesus, Sorriso/MT, CEP:  78894043. 
 
LOCAL ONDE SE ENCONTRA O BEM: Av. Perimetral São Domingos – SE2 Leste, nº 
125, Boa Nova 2, Alta Floresta/MT.  
 

 

 

4 - PROCESSO: 0000407-66.2021.5.23.0046 (PJE) 
AUTOR: CAMILA CAROLAINE SANTOS GOUVEIA      
ADVOGADO: LUIS AUGUSTO CUISSI  
RÉU: TORIO BRASIL MINERACAO LTDA          
ADVOGADO: ISMAEL CORTE INACIO JUNIOR     
 
DESCRIÇÃO DO BEM: Ford Ranger 3.0 -  placa NSV - 0846 . 
 
DATA DA AVALIAÇÃO: 15/09/2021.    VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 30.000,00 

 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 
1º Leilão: lance mínimo é de 100% do valor da avaliação; 
 
2º Leilão: lance mínimo é de 60% do valor da avaliação, observando-se a comissão do 
leiloeiro no importe de 05% sobre o valor do bem arrematado. 
b) Não está autorizado o parcelamento da arrematação, assim, a quitação deverá ser 
paga à vista, juntamente com a comissão do leiloeiro, no importe de cinco por cento 
sobre o valor do bem arrematado. 
c) Existem débitos relativos a IPVA no valor de  R$ 5.801,52, em 17/10/2022, que se sub-
rogarão no valor da arrematação. 
 
DEPOSITÁRIO: patrono da parte exequente – Luis Augusto Cuissi 
ENDEREÇO:  Av. Ariosto da Riva, 3385 – Sala 2 – Ed. Dalla Riva – Alta Floresta – MT.    
 
LOCAL ONDE SE ENCONTRA O BEM: Av. Ariosto da Riva, 3385 – Sala 2 – Ed. Dalla 
Riva – Alta Floresta – MT 
 

 

 

 

5 - PROCESSO: 0000462-17.2021.5.23.0046 (PJE) 
AUTOR: FRANCISCO MIGUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: CPF: 071.929.034-18      
ADVOGADO: DORIVAL ADILSON BENETTE DE OLIVEIRA – OAB: MT18029; 
RICARDO ARCEU PEIXOTO FERREIRA – OAB: MT16612; CARLOS EDUARDO 
BARBOSA DE LIMA – OAB: MT21980      
RÉUS: - TORIO BRASIL MINERACAO LTDA - CNPJ: 07.240.707/0001-14 
TORIO GOLD MINERACAO S.A. - CNPJ: 27.215.385/0001-60 
ADVOGADO: ISMAEL CORTE INÁCIO JUNIOR – OAB: SP166878       
  



DESCRIÇÃO DO BEM: imóvel de matrícula nº 40 registrado o Cartório do 1º Ofício de 
Paranaíta/MT. Uma área de terras com 36,295 hectares, denominado "Sítio Zé 
Vermelho", situada na Gleba Paranaíta, Munícipio e Comarca de 
Paranaíta/MT. Construções e Benfeitorias: uma guarita de vigilante (aproximadamente 4 
m²); 2 alojamentos de funcionários (sendo um de 16 m² e outro de 112 m² 
aproximadamente); uma cozinha com churrasqueira (aproximadamente 140m²); um 
depósito (aproximadamente 88 m²); uma oficina (aproximadamente 117 m²); uma 
construção de aproximadamente 15 m² ; um laboratório de aproximadamente 70 m²; uma 
sala de concentrado acoplada a 2 banheiros, totalizando aproximadamente 92 m² ; um 
guarita utilizada como balança de aproximadamente 4 m²; um refeitório de 
aproximadamente de 260 m²; um almoxarifado (aproximadamente 160 m²); um laboratório 
com uma casa de máquina e banheiros acoplados, totalizando aproximadamente 251 m². 
Saliento que as benfeitorias estão sem nenhuma conservação, com aspecto de abandono 
e com idade aparente de, no mínimo, 10 anos de construção. 
 
DATA DA AVALIAÇÃO: 16/11/2022. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 1.020.000,00 (um 
milhão e vinte mil reais). 
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 
1º Leilão: lance mínimo de 100% do valor de avaliação. 
 
2º Leilão: lance mínimo de 60% do valor da avaliação, estando autorizado o 
parcelamento da arrematação em até 12 (doze) parcelas mensais, sendo que a primeira 
deverá ser paga à vista, juntamente com a comissão do leiloeiro, no importe de cinco por 
cento sobre o valor do bem arrematado. 
 
Não existem débitos fiscais sobre o bem. 
Consigna-se que, em caso de parcelamento, o arrematante assumirá, 
independentemente de assinatura de termo de compromisso, o encargo de fiel depositário 
do bem arrematados, até a efetiva quitação das parcelas. No caso de inadimplemento, 
conforme os termos do artigo 264 e 265 da Consolidação Normativa de Provimentos da 
Corregedoria do TRT 23ª Região, a arrematação será desfeita e o arrematante perderá, 
em favor da execução, os depósitos já efetuados. Ademais, no caso de atraso no 
pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da 
parcela inadimplida com as parcelas vincendas, nos termos do artigo 895 §4º do CPC. 
Também, o inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou 
promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os 
pedidos ser formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação, conforme 
os termos do artigo 895 § 5º do CPC. 
  
DEPOSITÁRIO: TORIO BRASIL MINERACAO LTDA - CNPJ: 07.240.707/0001-14 
ENDEREÇO: Rua Gerson Egge, 33, Centro - PARANAITA - MT - CEP: 78590-000. 
  
LOCAL ONDE SE ENCONTRA O BEM: coordenadas: seguindo pela MT206, sentido 
Apiacás/MT, por aproximadamente 17 Km após entrada principal de Paranaíta/MT 
(segunda entrada), continuando pela MT416, por aproximadamente 6 Km, sendo a 
propriedade da direita. 
 

 

6 - PROCESSO: 0000483-95.2018.5.23.0046 (PJE) 
AUTOR: LUCAS WESLEY XAVIER - CPF: 057.092.111-25     



ADVOGADO: CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA – OAB: MT2198 
RÉUS: - EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA – EPP - CNPJ: 
08.852.587/0001-79    
ADVOGADO: PAULO RICARDO MACHADO MACIEL - OAB: MT30112   
AMARILDO APARECIDO DA LUZ - CPF: 650.585.001-59   
ADVOGADO: PAULO RICARDO MACHADO MACIEL - OAB: MT30112   
EVANDRO LUNA FALQUETO - CPF: 033.305.261-73        
  
DESCRIÇÃO DO BEM: imóvel de matrícula nº 3.392, Livro 2-P, registrado no Cartório de 
Registro de Imóveis de Nova Monte Verde/MT, com área de 520m², situado no núcleo 
urbano da cidade de Nova Monte Verde/MT. Há uma benfeitoria, qual seja, uma casa de 
madeira composta de sala, cozinha, dois quartos, dois banheiros, quarto de despejo, 
quintal e garagem coberta. O acesso à residência é asfaltado. 
 
DATA DA AVALIAÇÃO: 21/03/2022. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 175.000,00 (cento e 
setenta e cinco mil reais). 
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 
1º Leilão: lance mínimo de 100% do valor de avaliação. 
 
2º Leilão: lance mínimo de 60% do valor da avaliação, estando autorizado o 
parcelamento da arrematação em até 06 (seis) parcelas mensais, sendo que a primeira 
deverá ser paga à vista, juntamente com a comissão do leiloeiro, no importe de cinco por 
cento sobre o valor do bem arrematado. 
 
Não existem débitos fiscais sobre o bem. 
Consigna-se que, em caso de parcelamento, o arrematante assumirá, independentemente 
de assinatura de termo de compromisso, o encargo de fiel depositário do bem 
arrematados, até a efetiva quitação das parcelas. No caso de inadimplemento, conforme 
os termos do artigo 264 e 265 da Consolidação Normativa de Provimentos da 
Corregedoria do TRT 23ª Região, a arrematação será desfeita e o arrematante perderá, 
em favor da execução, os depósitos já efetuados. Ademais, no caso de atraso no 
pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da 
parcela inadimplida com as parcelas vincendas, nos termos do artigo 895 §4º do CPC. 
Também, o inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou 
promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os 
pedidos ser formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação, conforme 
os termos do artigo 895 § 5º do CPC. 
 
DEPOSITÁRIO: AMARILDO APARECIDO DA LUZ  
ENDEREÇO: Rua Xingu, nº 655, setor leste, Colíder/MT, CEP: 78500-000      
 
LOCAL ONDE SE ENCONTRA O BEM: Rua Antônio Joaquim de Azevedo, nº 6, quadra 
7, Nova Monte Verde/MT.   
 

 

 

7 - PROCESSO: 0000666-03.2017.5.23.0046 (PJE) 
AUTOR: RAFAELA VICENTI      

ADVOGADO: LUIS AUGUSTO CUISSI - OAB: MT14430    



RÉU: SOLANGE APARECIDA GASPAR - EIRELI - ME , V.R CONSULTORIA CONTABIL 
E VETERINARIA LTDA – ME E OUTROS.      

ADVOGADO: ANTONIO ALVES DA SILVA - OAB: MT19004     
 
DESCRIÇÃO DO BEM: IMÓVEL DE MATRÍCULA 25.750, LIVRO 2-DX, DO CARTÓRIO 
DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE ALTA FLORESTA/MT, LOCALIZADO NA RUA LAGOA 
RODRIGO DE FREITAS, LOT. MIRANTE DO LAGO, LOTE RESIDENCIAL 3-B, ALTA 
FLORESTA/MT, AVALIADO EM R$ 100.800,00. 
 
DATA DA AVALIAÇÃO: 10/05/2022  VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 100.800,00. 
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 
1º Leilão: lance mínimo de 100% do valor de avaliação. 
 
2º Leilão: lance mínimo 60% do valor de avaliação, estando autorizado o parcelamento 
da arrematação em até 06 (seis) parcelas mensais, sendo que a primeira deverá ser paga 
à vista, juntamente com a comissão do leiloeiro, no importe de cinco por cento sobre o 
valor do bem arrematado. 
 
Em caso de parcelamento, o arrematante assumirá, independentemente de assinatura de 
termo de compromisso, o encargo de fiel depositário do bem arrematados, até a efetiva 
quitação das parcelas. 
 
No caso de inadimplemento, conforme os termos do artigo 264 e 265 da Consolidação 
Normativa de Provimentos da Corregedoria do TRT 23ª Região, a arrematação será 
desfeita  e o arrematante perderá, em favor da execução, os depósitos já efetuados. 
 
Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por 
cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, nos termos do 
artigo 895 §4º do CPC. 
 
O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, 
em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos ser 
formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação, conforme os termos do 
artigo 895 § 5º do CPC. 
 
 
DEPOSITÁRIO: ELIANE CECÍLIA VEIGA RIBEIRO DA SILVA, CPF: 337.394.178-46, 
endereço Rua Lagoa Rodrigo de Freitas, Lot. Mirante do Lago, Alta Floresta/MT.    
LOCAL ONDE SE ENCONTRA O BEM: Rua Lagoa Rodrigo de Freitas, Loteamento 
Mirante do Lago, Alta Floresta/MT, lote residencial 3-B. 
 

 

 

VARA DO TRABALHO DE BARRA DO GARÇAS 

 
 

EDITAL DE ALIENAÇÃO JUDICIAL 
 
O Doutor HAMILTON SIQUEIRA JUNIOR, Juiz Titular da 26ª Vara do Trabalho de Barra 
do Garças, 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: 10/03/2023, das 08:30h às 14:30h - Início de lances via internet: 
01/03/2023. 
Data do 2º LEILÃO: 24/03/2023, das 08:30h às 14:30h - Início de lances via internet: 
14/03/2023. 
 
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(a): Rodrigo Schmitz (www.hammer.lel.br), telefone 0800 800 0086. 

 
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.hammer.lel.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: 

VII. 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). 

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

IX. 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, atualizado pela R.A SECOR N. 12/2021, disponível no 
link http://portal.trt23.jus.br/portal/leil%C3%B5es, na aba “Regulamentação”, 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: 

https://www.maisativojudicial.com.br/
https://www.maisativojudicial.com.br/
http://portal.trt23.jus.br/portal/leilões
http://www.trt23.jus.br/


1. O leilão terá início às 08h30 nas datas designadas de forma presencial no Auditório 
do CEFOR, no 6º. andar do Prédio Administrativo do TRT da 23ª Região, com 
transmissão simultânea ao vivo pelo site endereço: (www.hammer.lel.br), com a 

possibilidade de dar lances on-line. Os lotes serão apregoados na ordem crescente. Em 
caso de oferta de lance, o leiloeiro abrirá a disputa com cronômetro regressivo (controlado 
pelo sistema) e nenhuma disputa por lote será encerrada antes do término da contagem 
regressiva por, no mínimo, 3 (três) minutos abertos sem o recebimento de lance. 
2. Os lotes não arrematados durante a sua chamada permanecerão em aberto para 
receber lance até o término do leilão às 14h30. Todavia, em caso de recebimento de lance 
(presencial ou on-line), antes do horário de seu encerramento, o leiloeiro abrirá a disputa 
com cronômetro regressivo (controlado pelo sistema), na forma descrita no item anterior. 
Caberá à parte interessada ficar atenta às disputas e lances ofertados no transcorrer do 
leilão (presencialmente ou on-line), desde o horário de início do evento, sob pena de 
deixar precluir o seu direito de arrematação. 
3. 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. 
4. 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. 
5. 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).  
6. 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). 
7. 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, observada a ordem de citação, a omissão e a 
compatibilidade, principalmente dos dois últimos institutos. 
8. 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”, do sitio eletrônico 
deste Tribunal Regional (www.trt23.jus.br), que regulamenta o pagamento ao leiloeiro 
Oficial. 
9. 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. 
 
 
 
 
1 - PROCESSO:  0000199-79.2020.5.23.0026 
AUTOR: GISELE MARQUES DE JESUS 
RÉU: IRENE MOREIRA DE ALMEIDA      
      
DESCRIÇÃO DO BEM: Um lote de terras, situado na zona urbana de Barra do Garças-
MT, loteamento denominado NOVA BARRA DO GARÇAS, matrícula 29.656 no CRI de 
Barra do Garças-MT, locado sob o n. 24, da Quadra 89, com área de 450,00 m2, limitando 
a frente com 15 metros para a RUA DAS PEDRAS; lado direito com 30,00 metros para o 

https://www.maisativojudicial.com.br/
http://portal.trt23.jus.br/portal/leilões


lote 25; lado esquerdo com 30,00 metros para o lote 23; e fundos com 15,00 metros para 
o lote n. 07. 
DATA DA AVALIAÇÃO: 7/03/2020. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 40.000,00 (Quarenta mil 
reais). 
INDISPONIBILIDADE REGISTRADA: 
AV-06-29.656 – PROCESSO: 00002185420165140001 
REGISTRO DE PENHORA: 
 R-09-29.656 – PROCESSO: 0000199-79.2020.5.23.002 
 
DEPOSITÁRIO: JOANA D’ARK DE ALMEIDA NASCIMENTO –CPF: 621.692.201-78 
 
LOCAL ONDE SE ENCONTRA O BEM: Situado na zona urbana de Barra do Garças-MT, 
loteamento denominado NOVA BARRA DO GARÇAS, locado sob o n. 24, da Quadra 89, 
frente para a RUA DAS PEDRAS.   
 
POSSE: JÚLIO MOREIRA SOUSA – CPF: 40.533.331-72, irmão da ré.  
 
BENFEITORIAS: Há uma construção em alvenaria de tijolos cerâmicos, sem reboque, 
cobertura em telha do tipo Eterna, estrutura telhado em madeira, sem forro, contendo dois 
quartos e um banheiro, sendo este possui apenas forro do tipo laje sem cobertura de telha, 
piso de ambos os cômodos são de concreto, possuindo um muro sem reboque na frente, 
lateral direita e fundos. 
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 
1º Leilão: lance mínimo de 100% do valor de avaliação                              
 
2º Leilão: lance mínimo deverá corresponder a pelo menos 60% (sessenta por cento) do 
valor da avaliação do bem penhorado, bem como poderá ser apresentada proposta de 
aquisição do bem em prestações, na forma do art. 895 do CPC, com oferta de pelo menos 
25% (vinte e cinco por cento) do lance à vista. 
 
 
 
 
2 - PROCESSO: 0005200-94.2010.5.23.0026(PJE) 
AUTOR: UNIAO FEDERAL (PGFN)     
RÉU: CERAMICA NOVA AMAZONIA LTDA          
ADVOGADO: Herbert de Souza Penze (OAB/MT 22475) 
RÉU: OSVALDO BRASILEIRO DO PRADO     
 
DESCRIÇÃO DO BEM: Um lote de terras situado na zona urbana da cidade de Barra do 
Garças-MT, no loteamento denominado “BR 070”, locado sob os nºs 10,11 e 12 da quadra 
04, com área de 4.573,95m² (Quatro mil quinhentos e setenta e três metros quadrados e 
noventa e cinco centímetros), limitando a frente para rua 05, medindo 114.00 metros: lado 
direito para o lote nº 09, medindo 53,33 metros: lado esquerdo vértice da rua nº 05 com 
estrada vicinal, fundos para a estrada vicinal, medindo 71.59 + 32.69 + 30.73. Originário 
da matrícula nº 25.590 de ordem livro 02 – Registro Geral desta comarca. 
 
BENFEITORIAS: Não há benfeitorias no local. 
 



SITUAÇÃO ATUAL DO TERRENO: O local encontra-se em um terreno de morro, 
possuindo um enorme buraco, onde possivelmente há uma mina d’água, havendo 
necessidade de demasiada quantidade de aterro para chegar ao mesmo nível ou próximo 
dele. As ruas cinco, que é paralela à Avenida Jayme Campos, bem como a rua 02, que dá 
acesso à avenida Governador Jayme Campos, ainda não foram devidamente abertas, o 
que dificulta o acesso ao local, sendo este apenas pela estrada vicinal. 
 
 
DATA DA REAVALIAÇÃO: 10/09/2021. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 200.000,00 
(duzentos mil reais). 
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 
1º Leilão: lance mínimo de 100% do valor de avaliação. 
 
2º Leilão: lance mínimo deverá corresponder a pelo menos 60% (sessenta por cento) do 
valor da avaliação do bem penhorado, bem como poderá ser apresentada proposta de 
aquisição do bem em prestações, na forma do art. 895 do CPC, com oferta de pelo menos 
25% (vinte e cinco por cento) do valor do lance à vista. 
 
DEPOSITÁRIO: OSVALDO BRASILEIRO DO PRADO, CPF 018.080.521-53. 
ENDEREÇO: Avenida Jaime Campos, km 4, Setor Industrial, Barra do Garças-MT. 
 
 
 
3 – PROCESSO: 0000095-19.2022.5.23.0026 
RECLAMANTE: ALCIDES BENTO DE OLIVEIRA 
RECLAMADO: TRANSCERRADO ADMINISTRACAO E SERVICOS DE TRANSPORTES 
LTDA - ME E OUTROS (7)   
 
DESCRIÇÃO DO BEM: 
 
- 01 (Um)  lote de terras, situado na zona urbana da cidade de Barra do Garças, Estado 
do Mato Grosso, no loteamento denominado “JARDIM NOVA BARRA DO GARÇAS”, 
locado sob o número 15, da quadra n.118, com àrea de 450 m², 15  metros de frente por 
30 metros de fundo , matrícula 36.480. 
 
- 01 (Um)  lote de terras, situado na zona urbana da cidade de Barra do Garças, Estado 
do Mato Grosso, no loteamento denominado “JARDIM NOVA BARRA DO GARÇAS”, 
locado sob o número 13, da quadra n.118, com àrea de 450 m², 15  metros de frente por 
30 metros de fundo , matrícula 36.478. 
 
Observação: Não há nenhuma construção ou benfeitoria, bem como nenhuma posse. 
 
DATA DA AVALIAÇÃO: 17 de março de 2022. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 70.000 
(setenta mil reais) CADA terreno, totalizando : R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais). 
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 
1º Leilão: lance mín. de 100% do valor da avaliação. 
 



2° Leilão: Lance mínimo deverá corresponder a pelo menos 60% (sessenta por cento) do 
valor da avaliação do bem penhorado, bem como poderá ser apresentada proposta de 
aquisição do bem em prestações, na forma do art. 895 do CPC, com oferta de pelo menos 
25% (vinte e cinco por cento) do valor do lance à vista. 
  
DEPOSITÁRIO: Sr(a). NELSON COUTINHO, inscrito(a) no CPF sob o nº 427.913.756-00 
(Penhora registrada na matrícula do imóvel.) 
ENDEREÇO: residente na Avenida Carmindo de Campos, 727, Jardim Califórnia, CUIABÁ 
– MT, CEP: 78.070-395. 
 
 
 
4 - PROCESSO:  0000131-61.2022.5.23.0026 
AUTOR: VALQUÍRIA GOMES PEREIRA 
RÉU: PEDRO JOSÉ VIEIRA PINTO         
       
 
DESCRIÇÃO DO BEM: um lote de terras pastais e lavradias situado neste município de 
Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, com a área de 48.400 ha (Quarenta e oito 
hectares e quarenta ares), desmembrada da área maior de 352 ha., encontrando-se a 
área desmembrada dentro dos seguintes limites e confrontações: Tem início com o M-I no 
Eixo da BR 158 em comum com terras de Josué Antônio dos Santos, de onde segue 
AZ,M,232º02’ e uma distância de 467,39 metros, encontra-se o M-2, junto ao Eixo da BR 
158. Do M-2 segue o AZ.M.286º25’ e uma distância de 1.075,00 metros, encontra-se o M-
3 junto à margem direita do Córrego Ínsula, confrontando do M-2 ao M-3, com terras de 
Marinalva Lopes Rocha. Do M-3 segue o AZ.M.12º34’ e uma distância de 200,70 metros, 
encontra-se o D-4. Do D-4 segue o AZ.M.325º44’ e uma distância de 122,59 metros, 
encontra-se o D-5. Do D.5 segue o AZ.M.330º12’ e uma distância de 149,80 metros, 
encontra-se o M-6 junto a margem do Córrego Ínsula, ficando este como divisa natural 
entre o M-3 ao M-6. Do M-6 segue o AZ.M.106º28’ e uma distância de 1.563,67 metros, 
encontrasse o M-I, confrontando com terras de Josué Antônio dos Santos. Fechando 
assim o polígono descrito. Tudo nos termos do Memorial descritivo firmado pelo RT Jair 
Rosa da Cruz, CREA 758/TD 7ª Reg., com Registro Anterior, registrado sob a matrícula nº 
7.553 de ordem do Lº 02. 
 
BENFEITORIAS: 
 

1 - ÁREA DE GOUMERT/CHURRASQUEIRA: aproximadamente 230 m2. 
Construção em alvenaria de tijolos, cobertura de telha, estrutura telhado madeira, 5 
luminárias de parede. 
 
Contendo:  
A) balcão de tijolos com pedra em cima em formato de "L" com duas cubas e duas 
torneiras, armário embutido com 7 portas e 3 gavetas; 
B) churrasqueira com algumas rachaduras; 
D) armário de parede com 4 portas grande, 2 portas pequenas de vidro, para TV, 2 nichos 
grande e 14 nichos para vinhos, balcão com pedra em cima com 5 portas e 4 gavetas; 
E) Sala de jogos/estar fechada contendo 2 portas de vidros um com acesso à área 
gourmet e outra à área externa e 3 janelas de vidro, banheiro forrado com gesso, 
iluminação, balcão da pia em pedra, cuba, torneira e vaso sanitário. 
 
2 - ÁREA DA PISCINA 



Piscina com azulejo contendo dois níveis de prainha e um nível normal, borda da em 
pedra, piso com pedras em volta de toda a área, um quiosque quadrado com cobertura de 
telha, estrutura telhado madeira, 4 colunas de madeira com 4 luminárias. 
 
3 – CAIXA DÁGUA 
Três caixas d`água, sendo duas do tipo taça e uma com 3 colunas de concreto e o 
armazenamento. 
 
5 – Sala para gerador de energia. 
 
6 – Duas garagens para veículos feito de pergolado de madeira. 
 
7 – Três represas e mais uma outra maior. 
8 – Curral em madeira com embarcador feito com base de tijolo, cobertura em parte de 
telha do tipo zinco, com plataforma de madeira, com 4 curralete e 1 apartador, com ponto 
de energia e água no local. 
 
9 - ÁREA DE BANHEIRO SOCIAL, LAVANDERIA E DISPENSA: 
Construção em alvenaria de tijolos, cobertura em telha, forro em PVC, contendo hall com 
uma pia em pedra, duas cubas quadrada cor preta, duas torneiras, 2 portas toalha, 
iluminação, um espelho grande, 2 banheiros com porta, um feminino outro masculino, 
ambos com um vaso sanitário, box de vidro, chuveiro, porta papel higiênico, porta 
sabonete, porta toalha, porta shampoo. Na área de trás há uma lavanderia e uma 
dispensa. A lavanderia é coberta, possui uma pia com duas cubas, iluminação. A dispensa 
é coberta e possui forro em PVC, possui janela, prateleiras em pedra e iluminação. 
 
10 – GALINHEIRO cercado com tela, pequena área coberta com telha do tipo Eternit e 
um quartinho construído em madeira para ração, possuindo um poleiro de madeira com 
diversas varas na horizontal. 
 
11- COCHEIRA 
Uma cocheira com 12 baias de madeira com portão, ambos baixo, com cobertura em 
telhas, estrutura de telhado e pilar de madeira, 6 luzes. 
Uma cocheira construída em alvenaria de tijolos, cobertura de telha, com dois refletores, 
contendo 3 baias com portão alto de duas partes tipo baia cada uma, com iluminação 
cada. 
Atrás da cocheira há 3 salas, sendo 2 com porta normal e 1 porta de duas folhas, piso tipo 
concreto. 
 
12 - ÁREA DE SERVIÇO COCHEIRAS 
Um pequeno barracão feito com 4 pilar de madeira, aberto, cobertura de telha tipo zinco, 
estrutura telhado ferro com iluminação. 
 
13 - BARRACÕES 
Um barracão de aproximadamente 160 m2, com cobertura do tipo telha zinco estrutura 
telhado zinco, estrutura barracão com 10 colunas de ferro, construído em alvenaria de 
tijolos, piso frio de concreto, portão de ferro de correr grande, possuindo 4 salas com laje, 
todos com portas e janelas, possuindo iluminação. 
Um barracão de aproximadamente 286 m2, aberto, cobertura do tipo telha zinco, estrutura 
pré-moldado de concreto, iluminação, contendo 3 salas sendo 2 portas de ferro e 1 porta 
de ferro de correr, com laje inclinada e todos com iluminação. 
 



14 – REDONDEL 
Um redondel para equinos, com aproximadamente 12 de diâmetro, estrutura de madeira, 
cobertura de telha, 7 colunas de madeira, 2 porteiras, cercado com 4 lance de arame mais 
a base. 
 
15 - ÁREA DE COMPETIÇÃO 
A) BANHEIRO FEMININO construído em alvenaria de tijolos, cobertura telha, forro de laje, 
possuindo balcão em pedra em formato de "L" com 4 cubas, 4 torneiras, porta de entrada 
de aço com divisor quadriculado com vidro, 10 banheiros. Atrás há uma sala pequena 
com porta de aço. 
 
B) BANHEIRO MASCULINO construído em alvenaria de tijolos, cobertura telha, forro de 
laje, possuindo um hall contendo uma pia em pedra, 4 cuba, 3 espelhos, iluminação, que 
dá acesso à dois banheiros masculino, um contendo 3 mictório, 4 banheiros, sendo 2 com 
vaso, 1 com vaso e chuveiro e 1 apenas com chuveiro; e outro contendo 4 banheiros 
sendo 3 só com vaso e um contendo vaso sanitário e chuveiro. 
C) BARRACÃO tipo aberto de aproximadamente 190 m2., com 12 colunas de madeira, 
estrutura telhado madeira, cobertura em telha e 8 iluminações. 
 
D) SALAS, COZINHA, CHURRASCO/ESPETINHO, na lateral do barracão item C anterior) 
uma construção em alvenaria de tijolos de aproximadamente 135 m2., contendo uma área 
para churrasco/espetinho com cobertura de telha, estrutura telhado em madeira, balcão 
com pia contendo uma cuba e uma torneira e um muro baixo; uma cozinha contendo um 
balcão anexo à parede em formato de "L" com duas cubas e duas torneiras, 2 iluminação, 
2 janelas, cobertura de telha e forro em PVC; acesso pela cozinha à duas salas com 
cobertura de telha, estrutura telhado madeira, uma contendo 2 janelas de fundos e 6 
janelas de madeira de frente para o barracão e uma porta para área dos fundos, 3 
iluminação, e outra sala contendo 2 janelas de vidro para os fundos e 4 janelas de frente 
para o barracão e 2 iluminação. 
 
E) ARENA de aproximadamente 90x40, cercada por diversos postes de madeira, com oito 
fios de cordoados, contendo 8 postes de concreto de refletor, 2 contendo dois refletores, 3 
contendo 3 refletores e 3 contendo 4 refletores, oito porteiras, brete, corredor, área 
suspensa para locução construída em madeira, forro PVC, com janela de vidro, oito 
torneiras para limpeza. 
 
16 – PASTOS 
 
17 – CASA DE EMPREGADOS, LAVANDERIA E ALOJAMENTO 
São duas casas de empregado construída em alvenaria de tijolos, cobertura de telha, 
forro PVC, sendo uma contendo cozinha, sala, banheiro, lavanderia com pia com duas 
cubas, um quarto e um alpendre, sendo que na parte de trás da pia com duas cubas, um 
quarto e um alpendre, sendo que na parte de trás da casa há uma outra lavanderia, forro 
em PVC, pia com duas cubas, 2 torneiras, anela, porta de aço, iluminação; um banheiro 
contendo janela, pia, vaso sanitário, ponto para chuveiro; duas salas com forro PVC, 
janela, iluminação, porta de aço, sendo uma dela tem uma porta que dá acesso à cozinha. 
A outra casa possui cozinha com gabinete com pia, suíte, forro em PVC, área externa 
anexa à cozinha. Atrás dessa casa há um alojamento contendo 3 suítes possuindo janela, 
iluminação, forro em PVC. 
 
18 – SUÍTES 



São quatro suítes localizadas próximo à área de piscina e à área goumert/churrasqueira, 
construídas em alvenaria de tijolos, aproximadamente 162 m2., toda elas, com cobertura 
em telha, forradas de laje inclinada, possuindo um alpendre em comum. Uma contendo 
janela, área para closet com janela, banheiro com janela, pia de vidro, com cuba com 
prateleira abaixo, vaso sanitário e box de vidro e chuveiro. Uma com área para closet com 
janela, banheiro com pia em pedra com uma cuba, vaso sanitário, box de vidro espelho. 
Um com área para closet com janela, banheiro com box, pia de vidro com prateleira 
abaixo, espelho, janela. Um quarto com janela, área para closet com janela, banheiro com 
pia de vidro com prateleira em abaixo, cuba, box, chuveiro. 
 
DATA DA AVALIAÇÃO: 21/06/2022 - VALOR DA AVALIAÇÃO:  R$ 4.000.000,00 (Quatro 
milhões de reais).    
 
DEPOSITÁRIO: PEDRO JOSÉ VIEIRA PINTO 
ENDEREÇO:  Rua Augusta,  N 66, Jardim Pitaluga – BARRA DO GARÇAS-MT 
CEP: 78.603-675. 
 
LOCAL ONDE SE ENCONTRA O BEM: situado no município de Barra do Garças, Estado 
de Mato Grosso com a área de 48,4000 ha. (Quarenta e oito hectares e quarenta ares), 
desmembrada de uma área maior de 352 ha., encontrando a área desmembrada  
dentro dos limites e confrontações especificadas na matrícula. 
  
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  
 
1º Leilão: lance mínimo de 100% do valor de avaliação. 
 
2º Leilão: lance mínimo deverá corresponder a pelo menos 60% (sessenta por cento) do 
valor da avaliação do bem penhorado, bem como poderá ser apresentada proposta de 
aquisição do bem em prestações, na forma do art. 895 do CPC, com oferta de pelo menos 
25% (vinte e cinco por cento) do lance à vista.   
 
INDISPONIBILIDADES REGISTRADAS: 
AV-13-33.361 – PROCESSO: 10020753720165020718 
AV-15-33.361 – PROCESSO: 10016085820165020718 
AV-16-33.361 – PROCESSO: 10014206520165020718 
AV-17-33.361 – PROCESSO: 10008317320165020718 
AV-18-33.361 – PROCESSO: 10002009520175020718  
AV-19-33.361 – PROCESSO: 10007060820165020718  
AV-20-33.361 – PROCESSO: 10008771820185020710 
AV-21-33.361 – PROCESSO: 10016414820165020718 
AV-27-33.361 – PROCESSO: 10013050520155020710 
AV-28-33.361 – PROCESSO: 10014567820175020005 
AV-29-33.361 – PROCESSO: 10012122920165020703 
AV-30-33.361 – PROCESSO: 10003613220175020710 
AV-31-33.361 – PROCESSO: 10011746920165020718 
AV-32-33.361 – PROCESSO: 10013392620175020090 
AV-33-33.361 – PROCESSO: 00111462520175150123 
AV-34-33.361 – PROCESSO: 10023195020165020205 
AV-35-33.361 – PROCESSO: 00002207720145020017 
AV-36-33.361 – PROCESSO: 10012433420165020708 
AV-37-33.361 – PROCESSO: 10010650520165020088 



AV-38-33.361 – PROCESSO: 10021052720165020054 
AV-40-33.361 – PROCESSO: 10019694220165020050 
AV-41-33.361 – PROCESSO: 10004231220175020051 
AV-43-33.361 – PROCESSO: 10014241120165020037 
AV-44-33.361 – PROCESSO: 10007661120165020029 
AV-45-33.361 – PROCESSO: 10006312520165020085 
AV-46-33.361 – PROCESSO: 10000939320175020704 
AV-47-33.361 – PROCESSO: 10010629320175020612 
AV-49-33.361 – PROCESSO: 10010650520165020088 
AV-51-33.361 – PROCESSO: 10029681520165020205 
AV-52-33.361 – PROCESSO: 10020184920175020050 
AV-53-33.361 – PROCESSO: 10000448020165020706 
AV-54-33.361 – PROCESSO: 10007633720175020703 
AV-56-33.361 – PROCESSO: 10012702620165020026 
AV-57-33.361 – PROCESSO: 10012398920175020084 
AV-58-33.361 – PROCESSO: 00032615020135020029 
AV-61-33.361 – PROCESSO: 10002946620185020020 
AV-63-33.361 – PROCESSO: 00008731420135020050 
AV-64-33.361 – PROCESSO: 10018653620175020205 
AV-65-33.361 – PROCESSO: 10019525020175020703 
AV-67-33.361 – PROCESSO: 10013455720165020061 
AV-70-33.361 – PROCESSO: 10009719720175020710 
AV-72-33.361 – PROCESSO: 10012533720165020075 
AV-73-33.361 – PROCESSO: 10007652620165020029 
AV-74-33.361 – PROCESSO: 01015315820165010021 
AV-76-33.361 – PROCESSO: 00107930920175150115 
AV-77-33.361 – PROCESSO: 10019011820175020710 
AV-78-33.361 – PROCESSO: 10005871320175020039 
AV-79-33.361 – PROCESSO: 10003094220175020708 
AV-80-33.361 – PROCESSO: 10003880420155020607 
AV-81-33.361 – PROCESSO: 10011348920175020027 
AV-82-33.361 – PROCESSO: 00032615020135020029 
AV-83-33.361 – PROCESSO: 10008404420165020715 
AV-84-33.361 – PROCESSO: 10011365920175020027 
AV-85-33.361 – PROCESSO: 00109286020175150005 
AV-86-33.361 – PROCESSO: 00009852220155020079  
AV-89-33.361 – PROCESSO: 10012515920165020013 
AV-90-33.361 – PROCESSO: 10015319420165020703 
AV-91--33.361 – PROCESSO: 10006881520185020201 
AV-92-33.361 – PROCESSO: 00007778220135020087 
AV-93-33.361 – PROCESSO: 10012256820175020064 
AV-94-33.361 – PROCESSO: 10011687320175020024 
AV-95-33.361 – PROCESSO: 01963006920095020023 
AV-96-33.361 – PROCESSO: 10020169120165020704 
AV-97-33.361 – PROCESSO: 10005759320165020601 
AV-98-33.361 – PROCESSO: 10010311620165020707 
AV-99-33.361 – PROCESSO: 10010311620165020707 
AV-100-33.361 – PROCESSO: 10007597320165020205 
AV-101-33.361 – PROCESSO: 00000055420145150045 
AV-102-33.361 – PROCESSO: 10007643620175020084 
AV-103-33.361 – PROCESSO: 10005657320165020205 
AV-104-33.361 – PROCESSO: 10002088220175020068 



AV-105-33.361 – PROCESSO: 10012969720165020713  
AV-107-33.361 – PROCESSO: 10009140320175020606 
AV-108-33.361 – PROCESSO: 00009388920175090303 
AV-109-33.361 – PROCESSO: 10018037320165020708 
AV-110-33.361 – PROCESSO: 10024606920165020205 
AV-111-33.361 – PROCESSO: 00008756420175090303 
AV-112-33.361 – PROCESSO: 10005449720165020205 
AV-113-33.361 – PROCESSO: 10015394020175020702 
AV-114-33.361 – PROCESSO: 10008947120175020069 
AV-115-33.361 – PROCESSO: 10020184920175020050 
AV-116-33.361 – PROCESSO: 10014743120165020039 
AV-118-33.361 – PROCESSO: 10016294420175020089 
AV-119-33.361 – PROCESSO: 10011633720175020061 
AV-120-33.361 – PROCESSO: 00008742420175090095 
AV-121-33.361 – PROCESSO: 10007418120175020087 
AV-122-33.361 – PROCESSO: 10018422120175020713 
AV-123-33.361 – PROCESSO: 10003231720165020205 
AV-124-33.361 – PROCESSO: 10007026420175020708 
AV-125-33.361 – PROCESSO: 10020631020165020205 
AV-126-33.361 – PROCESSO: 10013799720165020201 
AV-127-33.361 – PROCESSO: 10003880420155020607 
AV-128-33.361 – PROCESSO: 10012907720165020006 
AV-129-33.361 – PROCESSO: 10019475020165020707 
AV-130-33.361 – PROCESSO: 00005391020155020082 
AV-131-33.361 – PROCESSO: 10008227320185020708 
AV-132-33.361 – PROCESSO: 10006098620175020034 
AV-134-33.361 – PROCESSO: 10016214520165020043 
AV-138-33.361 – PROCESSO: 10016348020165020710 
AV-139-33.361 – PROCESSO: 10019575720175020708 
AV-140-33.361 – PROCESSO: 10018190520175020704 
AV-141-33.361 – PROCESSO: 10009200720175020607 
AV-142-33.361 – PROCESSO: 10017274020165020711 
AV-143-33.361 – PROCESSO: 10017586920165020708 
AV-144-33.361 – PROCESSO: 10013467320175020201 
AV-145-33.361 – PROCESSO: 10005583720175020079 
AV-146-33.361 – PROCESSO: 10010803520175020024 
AV-147-33.361 – PROCESSO: 10006758120175020708 
AV-148-33.361 – PROCESSO: 00018875720135020042 
AV-149-33.361 – PROCESSO: 10012122920165020703 
AV-150-33.361 – PROCESSO: 10015598220175020006 
AV-151-33.361 – PROCESSO: 10015234520175020069 
AV-152-33.361 – PROCESSO: 10013627720165020713 
AV-153-33.361 – PROCESSO: 10023034220165020708 
AV-154-33.361 – PROCESSO: 10019418820175020713 
AV-155-33.361 – PROCESSO: 10000522720165020716 
AV-156-33.361 – PROCESSO: 10016564720165020708 
AV-157-33.361 – PROCESSO: 10015948220175020704 
AV-158-33.361 – PROCESSO: 10006881520185020201 
AV-160-33.361 – PROCESSO: 10016083520185020703 
AV-161-33.361 – PROCESSO: 10019830620165020089 
AV-162-33.361 – PROCESSO: 10011208120175020035 
AV-164-33.361 – PROCESSO: 10003489720165020603 



AV-165-33.361 – PROCESSO: 00121434820175150045 
AV-166-33.361 – PROCESSO: 00121547720175150045 
AV-167-33.361 – PROCESSO: 10009399520165020203 
AV-168-33.361 – PROCESSO: 10003151520175020202 
AV-169-33.361 – PROCESSO: 10009209220165020202 
AV-170-33.361 – PROCESSO: 10013370720165020053 
AV-171-33.361 – PROCESSO: 10002439120185020202 
AV-172-33.361 – PROCESSO: 00122815220165150044 
AV-173-33.361 – PROCESSO: 10008758520215020017 
AV-174-33.361 – PROCESSO: 10015314320165020720 
AV-175-33.361 – PROCESSO: 10009338820165020203 
AV-176-33.361 – PROCESSO: 10018190520175020704 
AV-177-33.361 – PROCESSO: 10018413620175020713 
AV-178-33.361 – PROCESSO: 10005871420175020071 
AV-179-33.361 – PROCESSO: 10021735220165020708 
AV-181-33.361 – PROCESSO: 10020037120175020053 
AV-182-33.361 – PROCESSO: 10018360920155020608 
AV-185-33.361 – PROCESSO: 10007381320165020039 
AV-188-33.361 – PROCESSO: 10009087820175020611 
AV-190-33.361 – PROCESSO: 10006469420175020202 
AV-191-33.361 – PROCESSO: 10013405820175020042 
AV-192-33.361 – PROCESSO: 10020884220165020716 
AV-193-33.361 – PROCESSO: 10002034620185020708 
AV-194-33.361 – PROCESSO: 10015389420165020086 
AV-195-33.361 – PROCESSO: 10019178720175020704 
AV-197-33.361 – PROCESSO: 10021541520175020707 
AV-200-33.361 – PROCESSO: 10014614720175020055 
AV-201-33.361 – PROCESSO: 10003142720175020203 
AV-202-33.361 – PROCESSO: 10008357620175020718 
AV-203-33.361 – PROCESSO: 10000447720175020049 
AV-204-33.361 – PROCESSO: 10003348620155020203 
AV-206-33.361 – PROCESSO: 10015895820165020716 
AV-207-33.361 – PROCESSO: 10018217220175020704 
AV-208-33.361 – PROCESSO: 10014476220165020002 
AV-209-33.361 – PROCESSO: 10019183020175020718 
AV-210-33.361 – PROCESSO: 10003489720165020603 
AV-211-33.361 – PROCESSO: 10018213020175020718 
 
AVERBAÇÃO DE ARROLAMENTO FISCAL 
AV-25-33.361 
  
REGISTRO DE PENHORA 
R-71-33.361 – PROCESSO: 0000836-64.2019.5.23.0026 
R-106-33.361 – PROCESSO: 10011348920175020027 
R-133-33.361 – PROCESSO: 0000417-73.2021.5.23.0026 
R-159-33.361 – PROCESSO: 0000063-48.2012.5.23.0026 
R-163-33.361 – PROCESSO: 0000291-86.2022.5.23.0026 
R-205-33.361 – PROCESSO: 0000315-17.2022.5.23.0026 
R-212-33.361 – PROCESSO: 0000131-61.2022.5.23.0026. 
 
 
 



5- PROCESSO: 0000158-44.2022.5.23.0026 
RECLAMANTE: VINICIUS BUENO DE FARIA 
RECLAMADO: AUTONORTE LTDA  
         
DESCRIÇÃO DO BEM: 
 
1 (uma) cabine de pintura profissional para veículos médios e compactos, de 4M x 7M, 
com queimador à diesel, avaliada em R$ 160.000,00; 
1 (uma) rampa de alinhamento (AUTOSUL ELEVADORES) completa com elevador para 
carros de até 4.500 kg, avaliada em R$ 50.000,00; 
8 (oito) elevadores para carros, sendo 3 de até 4.000 kg e 5 de até 2.000 kg, das marcas 
Rei Elevadores (4), Boktop (2) e ALTOSUL (2), avaliados em R$ 12.000,00 cada, 
perfazendo o total de R$ 96.000,00; 
Peças originais marca FIAT (veículos diversos), no total de R$ 255.567,91; 
 
DATA DA AVALIAÇÃO: 12 de abril de 2022. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ R$ 561.567,00 
(quinhentos e sessenta e um mil quinhentos e sessenta e sete reais) 
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 
1º Leilão: lance mín. de 100% do valor da avaliação. 
  
2° Leilão: Lance mínimo deverá corresponder a pelo menos 60% (sessenta por cento) do 
valor da avaliação do bem penhoradopoderá ser apresentada proposta de aquisição do 
bem em prestações, na forma do art. 895 do CPC, com oferta de pelo menos 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor do lance à vista. 
 
DEPOSITÁRIO:  FLÁVIO BATISTA NEVES FERREIRA, inscrito(a) no CPF sob o nº 
652.198.561-20. 
 
ENDEREÇO: AVENIDA MINISTRO JOAO ALBERTO , 1952, CENTRO, BARRA DO 
GARCAS/MT - CEP: 78600-025. 
 
 
 
 
6 – PROCESSO: 0000424-07.2017.5.23.0026 
RECLAMANTE: GUMERCINO BORGES TEIXEIRA 
ADVOGADO: EDVALDO PEREIRA DA SILVA OAB/MT 12552 
RECLAMADO: OSVAIR CARLOS FERREIRA CONSTRUCOES E OUTROS (2) 
ADVOGADO: LUCIANO JUSTINO DA SILVA OAB/MT 15695  
 
    
DESCRIÇÃO DO BEM: 01 (Um)  lote de terras, situado na zona urbana da cidade de 
Barra do Garças, Estado do Mato Grosso, no loteamento denominado “JARDIM NOVA 
BARRA DO GARÇAS”, matriculado sob o número 55.788 no Cartório do 1º Ofício- 
Registro de Imóvel da Circunscrição da Comarca de Barra do Garças- Mato Grosso, 
locado sob o número 25 (vinte e cinco da quadra n. 487, co superfície de 450 m², 
limitando a frente para a rua Aurora, medindo 15,00 m, fundos com 15,00 metros, 
limitando com o lote n. 06, lado direito com 30,00 metros, para o lote n. 26; e lado 
esquerdo para o lote n. 24, medindo 30 metros. 



Observação: Não há nenhuma construção ou benfeitoria, bem como nenhuma posse. Há 
a necessidade de alocação do mesmo já que não possuem demarcação in loco. 
 
DATA DA AVALIAÇÃO: 09 de março de 2022. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 45.000 
(quarenta e cinco mil reais). 
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 
1º Leilão:  lance mín. de 100% do valor da avaliação. 
 
2° Leilão: Lance mínimo deverá corresponder a pelo menos 60% (sessenta por cento) do 
valor da avaliação do bem penhorado, bem como poderá ser apresentada proposta de 
aquisição do bem em prestações, na forma do art. 895 do CPC, com oferta de pelo menos 
25% (vinte e cinco por cento) do valor do lance à vista. 
 
DEPOSITÁRIO: OSVAIR CARLOS FERREIRA CPF: 758.689.031-53 
(Penhora registrada na matrícula do imóvel.) 
 
ENDEREÇO: FAZENDA 3 BARRAS, S/N, ZONA RURAL, TORIXORÉU-MT CEP: 78695-
000. 
 
 
 
7 - PROCESSO:  0000609-06.2021.5.23.0026 
AUTOR: TIAGO MARTINS DE PAIVA - 
ADVOGADO:      
RÉU: PEDRO JOSÉ VIEIRA PINTO         
ADVOGADO: 
      
DESCRIÇÃO DO BEM: 01 (um) lote de terras, situado na zona urbana da cidade de 
Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no loteamento denominado “JARDIM NOVA 
BARRA DO GARÇAS”, matriculado sob o n.º 34.665 no Cartório do 1º Ofício – Registro 
de Imóvel da Circunscrição da Comarca de Barra do Garças – Mato Grosso, locado sob o 
n. 18 da quadra n. 286, com superfície de 450 m² (Quatrocentos e cinquenta metros 
quadrados), com 15 mts de frente por 30 mts de fundo; frente para a Rua Brilhante, 
fundos dividindo com o lote n. 13; lado direito dividindo com o lote n. 19; e  lado esquerdo 
dividindo com o lote 16 e 17. 
 
DATA DA AVALIAÇÃO:  03/02/2022 . VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 350.000,00 
(Trezentos e cinquenta mil reais). 
 
DEPOSITÁRIO: PEDRO JOSÉ VIEIRA PINTO. 
 
ENDEREÇO: Rua Augusta, 66, Jardim Pitaluga – BARRA DO GARÇAS-MT- CEP: 
78.603-675 
 
LOCAL ONDE SE ENCONTRA O BEM: Situado na zona urbana da cidade de Barra do 
Garças, Estado de Mato Grosso, no loteamento denominado “JARDIM NOVA BARRA DO 
GARÇAS”, locado sob o n. 18 (DEZOITO) da quadra n. 286.   
 
POSSE: ocupado pela Sra. Ângela Lilia Vieira Pinto e sua família na condição de real 
proprietária, conforme informou.  



 
BENFEITORIAS: há uma construção de uma casa do tipo residencial em alvenaria de 
tijolos, com cobertura de telhas de barro e estrutura do telhado em madeira, possuindo 
piso revestido com cerâmica. A da frente possui uma suíte e dois quartos, banheiro social, 
sala, cozinha (estes com teto com forro PVC), banheiro e área de serviço e área de lazer 
(estes sem forro). Aos fundos há uma edícula, possuindo teto de laje, contendo uma suíte 
com closet, cômodo para escritório e dispensa. 
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  
 
1º Leilão: lance mínimo de 100% do valor de avaliação. 
 
2º Leilão: lance mínimo deverá corresponder a pelo menos 60% (sessenta por cento) do 
valor da avaliação do bem penhorado, bem como poderá ser apresentada proposta de 
aquisição do bem em prestações, na forma do art. 895 do CPC, com oferta de pelo menos 
25% (vinte e cinco por cento) do lance à vista. 
 
 
 
 
 

VARA DO TRABALHO DE CÁCERES 

 
 

EDITAL DE ALIENAÇÃO JUDICIAL 
 
O Doutor Anésio Yssao Yamamura, Juiz Titular da Vara do Trabalho de Cáceres-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: 10/03/2023, das 08:30h às 14:30h - Início de lances via internet: 
01/03/2023. 
Data do 2º LEILÃO: 24/03/2023, das 08:30h às 14:30h - Início de lances via internet: 
14/03/2023. 
 
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(a): Rodrigo Schmitz (www.hammer.lel.br), telefone 0800 800 0086. 
 
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 em 60% sobre o valor da 
avaliação. 
 
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. 

https://www.maisativojudicial.com.br/


 
O portal web www.hammer.lel.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: 

1.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). 

2.Pessoa jurídica: cópia do Contrato Social com as respectivas alterações e 
documentos pessoais do titular ou seu representante legal. 
3.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, atualizado pela R.A SECOR N. 12/2021, disponível no 
link http://portal.trt23.jus.br/portal/leil%C3%B5es, na aba “Regulamentação”, 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. O leilão terá início às 08h30 nas datas designadas de forma presencial no Auditório 
do CEFOR, no 6º. andar do Prédio Administrativo do TRT da 23ª Região, com 
transmissão simultânea ao vivo pelo site endereço: (www.hammer.lel.br), com a 
possibilidade de dar lances on-line. Os lotes serão apregoados na ordem crescente. Em 
caso de oferta de lance, o leiloeiro abrirá a disputa com cronômetro regressivo (controlado 
pelo sistema) e nenhuma disputa por lote será encerrada antes do término da contagem 
regressiva por, no mínimo, 3 (três) minutos abertos sem o recebimento de lance. 
2. Os lotes não arrematados durante a sua chamada permanecerão em aberto para 
receber lance até o término do leilão às 14h30. Todavia, em caso de recebimento de lance 
(presencial ou on-line), antes do horário de seu encerramento, o leiloeiro abrirá a disputa 
com cronômetro regressivo (controlado pelo sistema), na forma descrita no item anterior. 
Caberá à parte interessada ficar atenta às disputas e lances ofertados no transcorrer do 
leilão (presencialmente ou on-line), desde o horário de início do evento, sob pena de 
deixar precluir o seu direito de arrematação. 
3. 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. 
4. 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. 
5. 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).  

https://www.maisativojudicial.com.br/
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6. 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). 
7. 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, observada a ordem de citação, a omissão e a 
compatibilidade, principalmente dos dois últimos institutos. 
8. 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”, do sitio eletrônico 
deste Tribunal Regional (www.trt23.jus.br), que regulamenta o pagamento ao leiloeiro 
Oficial. 
9. 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. 

 

 

 
1- PROCESSO: ATSum 0000273-89.2018.5.23.0031 

AUTOR: ANIZIO JOSE CUNHA    
ADVOGADO: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA     

RÉU: COOPERATIVA DE CRIADORES DE JACARE DO PANTANAL 
LTDA 

ADVOGADO: VINICIUS CASTRO CINTRA    
 

DESCRIÇÃO DO BEM: Um lote de terras, de esquina, desmembrado da matrícula nº 
29.988, do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Cáceres/MT, com 40.000,00 metros 
quadrados, sendo 400 metros quadrados na Av. Costa e Faria e 100 metros de frente na 
Av. dos Viegas Muniz. Endereço atual: Av. dos Viegas Muniz, Setor Industrial, 
Cáceres/MT. Benfeitorias não averbadas: cerca em mal estado de conservação; Serviços 
públicos existentes: rede elétrica de baixa e alta tensão, rede de água tratada e rede 
telefônica. Quanto a pavimentação, meio fio e sarjeta, calçada frontal, calçada lateral e 
rede de águas pluviais na via pública são ausentes. O bem foi reavaliado em 23.09.2022, 
conforme certidão da Sra.  Oficial de Justiça: ``Certifico e dou fé que na data de 
23.09.2022, às 15h30, compareci no endereço declinado no mandado, oportunidade na 
qual sequer consegui entrar, pois tinha uma porteira com dizeres pra tomar cuidado com 
cão bravo (fotos anexas). Gritei dali mesmo e fui atendida pelo senhor Gilmar Mendes, o 
qual informou-me que a rua de acesso que liga a sede da Cooperativa ao terreno foi 
fechada pela prefeitura;  que atualmente ao lado do terreno se encontra o LIXÃO 
MUNICIPAL; que só se tem acesso ao terreno se passar pelo Lixão. Em razão dessas 
novas informações, aplico uma taxa regateio de 30%, em razão da evidente depreciação 
sofrida pelo terreno, REAVALIANDO-O EM R$ 742.000,00 (setecentos e quarenta e dois 
mil reais). E para constar, lavrei a presente.´´ 

TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 742.000,00 (setecentos e quarenta e dois mil reais), em 
23/09/2022. 
Observação: o imóvel supramencionado possui, em 30.01.2023, o montante de 
R$206.044,39 em débitos referente a IPTU junto a Prefeitura Municipal de Cáceres-M 
 

http://portal.trt23.jus.br/portal/leilões


DATA DA AVALIAÇÃO: 23/09/2022 VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 742.000,00 (setecentos 
e quarenta e dois mil reais). 
 
DEPOSITÁRIO: GEISI ANE FERNANDES COSTA FLORIANE; CPF: 019.419.901-00; 
Cargo: Auxiliar Administrativo. 
 
ENDEREÇO: Rua dos Souza esquina com a Rua Ramsay, S/N, Nova Era, Cáceres/MT. 
 
LOCAL ONDE SE ENCONTRA O BEM: Av. dos Viegas Muniz, esquina com a Av. dos 
Costa e Faria, Setor Industrial, Cáceres/MT. 
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 
1º LEILÃO – lance mínimo de 100% do valor de avaliação (ou valor e condições fixados 
pelo juiz da execução). 
 
2º LEILÃO – lance mínimo fixado em 60% sobre o valor da avaliação. 
 

Observação: o valor pelo qual o bem foi avaliado, o preço mínimo pelo qual poderá ser 
alienado no 2º leilão (60% sobre o valor da avaliação), as condições de pagamento 
(eventual pedido de parcelamento deverá observar o limite de 24 parcelas mensais e 
consecutivas e estará sujeito à análise judicial após efetivada a proposta e efetuado o 
pagamento de "entrada" no importe de 30% do valor da arrematação) e, a comissão do 
leiloeiro designado (5% do valor da arrematação). 
 
 
2 - PROCESSO: 0000492-05.2018.5.23.0031 (PJe) 
AUTOR: CARLA CRISTINA DA SILVA BRAGA - CPF: 302.765.918-95 

ADVOGADO: GUARACY CARLOS SOUZA - OAB: MT3287 

RÉU: AMAZÔNIA REVENDEDORA DE MOTOS LTDA – ME - CNPJ: 07.189.513/0001-31; 
ESPÓLIO DE ERVIDES FIDENCIO KLAUK - CPF: 003.973.859-00; K.S.E. 
PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ: 07.469.571/0001-19; COMERCIAL AMAZÔNIA – 
VEÍCULOS E PEÇAS LTDA – ME – CNPJ: 08.660.339/0001-26; ELVIS ANTÔNIO KLAUK 
– CPF: 162.208.891-34 E ELVIS ANTÔNIO KLAUK JÚNIOR – CPF: 706.688.251-20 

ADVOGADO:     

 
DESCRIÇÃO DO BEM: trata-se de 01 lote de terras, com 404,52 metros quadrados, 
localizado na Rua das Maravilhas, Cáceres/MT, com os limites e confrontações 
descritos na matrícula de nº 15.502, registrado no CRI do 1º Ofício de Cáceres-MT, 
conforme auto de penhora e avaliação de Ids.  0ca890c, 8129e43 e 688ae22. 
 
Benfeitorias não averbadas – murado 
 
Serviços Públicos existentes: 
 
1) Pavimentação: presente 
2) Meio fio e sarjetas: ausente 
3) Calçada frontal: ausente 
4) Calçada lateral: ausente 
5) Rede elétrica de baixa e alta tensão: presente 
6) Rede de água tratada: presente 
7) Rede telefônica: presente 



8) Rede de águas pluviais na via pública: ausente 
 
Obs.: a alienação judicial de bens é meio de aquisição originária, nos termos do 
Código Civil, Art. 1499, VI, portanto os ônus e restrições anteriores à arrematação 
são de incumbência da parte executada, à exceção daqueles oriundos do poder de 
polícia estatal (servidão administrativa, reserva legal, entre outros). 
 
Observação: o imóvel supramencionado possui, em 07.02.2023, 
o montante de R$15.979,62 e mais um acréscimo de 10% em débitos referente a IPTU 
junto a Prefeitura Municipal de Cáceres-MT. 
 
DATA DA AVALIAÇÃO: 25/03/2021. VALOR DA AVALIAÇÃO: Cento e trinta e seis mil, 
cento e cinquenta e oito  reais e setenta centavos (R$136.158,70), conforme auto de 
penhora e avaliação de Id. 0ca890c. 
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 
1º Leilão: lance mínimo de 100% do valor da avaliação; 
2º Leilão: (70% sobre o valor da avaliação), as condições de pagamento (eventual pedido 
de parcelamento deverá observar o limite de 24 parcelas mensais e consecutivas e estará 
sujeito à análise judicial após efetivada a proposta e efetuado o pagamento de "entrada" 
no importe de 30% do valor da arrematação) e, a comissão do leiloeiro designado (5% do 
valor da arrematação). 
 
DEPOSITÁRIO: Penhora registrada na matrícula do imóvel 
ENDEREÇO: Não se aplica 
 
LOCAL ONDE SE ENCONTRA O BEM: Rua das Maravilhas – Cáceres-MT. 
 
 
 
 
 
 

 

VARA DO TRABALHO DE COLÍDER 

 
 

EDITAL DE ALIENAÇÃO JUDICIAL 
 
O(A) Doutor(a) GRAZIELE CABRAL BRAGA DE LIMA, Juiz(íza) Titular da Vara do 
Trabalho de COLIDER, 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: 10/03/2023, das 08:30h às 14:30h - Início de lances via internet: 
01/03/2023. 
Data do 2º LEILÃO: 24/03/2023, das 08:30h às 14:30h - Início de lances via internet: 
14/03/2023. 
 



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(a): Rodrigo Schmitz (www.hammer.lel.br), telefone 0800 800 0086. 

 
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 é de 70% do valor da avaliação. Em 
caso de parcelamento, este deverá obedecer às condições estipuladas no §1º do art 
895 do CPC. 
 
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.hammer.lel.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: 
X. 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). 

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

XII. 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, atualizado pela R.A SECOR N. 12/2021, disponível no 
link http://portal.trt23.jus.br/portal/leil%C3%B5es, na aba “Regulamentação”, 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. O leilão terá início às 08h30 nas datas designadas de forma presencial no Auditório 
do CEFOR, no 6º. andar do Prédio Administrativo do TRT da 23ª Região, com 
transmissão simultânea ao vivo pelo site endereço: (www.hammer.lel.br), com a 
possibilidade de dar lances on-line. Os lotes serão apregoados na ordem crescente. Em 
caso de oferta de lance, o leiloeiro abrirá a disputa com cronômetro regressivo (controlado 
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pelo sistema) e nenhuma disputa por lote será encerrada antes do término da contagem 
regressiva por, no mínimo, 3 (três) minutos abertos sem o recebimento de lance. 
2. Os lotes não arrematados durante a sua chamada permanecerão em aberto para 
receber lance até o término do leilão às 14h30. Todavia, em caso de recebimento de lance 
(presencial ou on-line), antes do horário de seu encerramento, o leiloeiro abrirá a disputa 
com cronômetro regressivo (controlado pelo sistema), na forma descrita no item anterior. 
Caberá à parte interessada ficar atenta às disputas e lances ofertados no transcorrer do 
leilão (presencialmente ou on-line), desde o horário de início do evento, sob pena de 
deixar precluir o seu direito de arrematação. 
3. 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. 
4. 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. 
5. 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).  
6. 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). 
7. 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, observada a ordem de citação, a omissão e a 
compatibilidade, principalmente dos dois últimos institutos. 
8. 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”, do sitio eletrônico 
deste Tribunal Regional (www.trt23.jus.br), que regulamenta o pagamento ao leiloeiro 
Oficial. 
9. 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. 

 

1- PROCESSO:   0000085-37-2016.5.23.0041 -  (PJE) 
AUTOR: UEDINO FERREIRA DAMASCENA JUNIOR    

ADVOGADO:  ADVOGADO: ROGERIO LAVEZZO      
RÉU: D. LUIZ SILVA E DIEKSON LUIZ SILVA     

ADVOGADO:  BRUNO BUDKE LAGE     

 
DESCRIÇÃO DO BEM: Direitos de posse incidente sobre a área remanescente 

de 23,5985 has da Fazenda Construcan, direito de posse que ainda não foi 
adjudicado, conforme mapa/croqui de ID 44407a8 (área delimitada na cor azul) 
e constante da certidão de ID ed9486b. 
 
DATA DA AVALIAÇÃO: 18.11.2022 - VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 102.700,00 (cento e 
dois mil e  setecentos reais).      . 
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  
 

http://portal.trt23.jus.br/portal/leilões


1º Leilão: para o 1º leilão o lance mínimo é de 100% do valor da avaliação 

 
2º Leilão: lance mínimo é de 70% do valor da avaliação. Em caso de parcelamento, este 
deverá obedecer às condições estipuladas no §1º do art 895 do CPC. 
 
OBS: Em caso de parcelamento, este deverá obedecer às condições estipuladas no §1º 
do art 895 do CPC. 
 
DEPOSITÁRIO: Penhora registrada na matrícula do imóvel 
ENDEREÇO: Município de Nova Canaã do Norte 
 
LOCAL ONDE SE ENCONTRA O BEM: A área remanescente apresenta como vértices 
as seguintes coordenadas: N: 8.796.546 m, E 597.197 m; N: 8.796.430 m, 
E 597.220 m; N: 8.797.043,96 m, E: 598.859,58 m; N: 8.796.917,71 m, 
E: 598.899,97 m 

 
 
 
2- PROCESSO: 0000154-59.2022.5.23.0041 - (PJE) 
AUTOR: EDER OLIVEIRA DA SILVA 
ADVOGADO:        
RÉU: NORBERTO OTILIO WIEGERT   
ADVOGADO:       
 
DESCRIÇÃO DO BEM: UM IMÓVEL URBANO situado neste Município e 

Comarca de Colíder, Estado de Mato Grosso,-antigo Município de Chapada dos 

Guimarães e outrora Comarca de Cuiabá-MT, compreedido na "GLEBA CAFEZAL", 
correspondente ao Lote Urbano Ne 16 da Quadra NO 67, com área de 609,59 M2 

(Seiscentos e Nove Metros Quadrados e Cinquenta e Nove Decímetros quadrados),com 

os seguintes limites o confrontações: FRENTE--Com Rua Juruema, medindo 15,00 

metros lineares; LADO DIREITO- Com lote 17, medindo 40,64 metros lineares; LADO 

ESQUERDO- Com Lote 15, medindo 40,64 metros lineares; e FUNDOS- - Com Lote 09, 
medindo 15,00 metros lineares 

 
DATA DA AVALIAÇÃO:  23.08.2022 . VALOR DA AVALIAÇÃO:  R$ 270.000,00 
(duzentos e setenta mil reais).     
 
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 
1º Leilão: para o 1º leilão o lance mínimo é de 100% do valor da avaliação. 
 
2º Leilão: para o 2º leilão – lance mínimo é de 70% do valor da avaliação. Em caso de 
parcelamento, este deverá obedecer às condições estipuladas no §1º do art 895 do CPC. 
 
OBS: Em caso de parcelamento, este deverá obedecer às condições estipuladas no §1º 
do art 895 do CPC. 
 
DEPOSITÁRIO: CÍCERO REINALDO – CPF 260.378.311-49    . 
ENDEREÇO: Rua Juruema, 229, Bairro Boa Esperança, Colider-MT 
LOCAL ONDE SE ENCONTRA O BEM: Rua Juruema, 229, Bairro Boa Esperança, 
Colider-MT. 



 
 

VARA DO TRABALHO DE CONFRESA                                                                                                      

 
 

EDITAL DE ALIENAÇÃO JUDICIAL 
 
 
A Doutora Rosiane Nascimento Cardoso, Juíza Titular da Vara do Trabalho de Confresa, 
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: 10/03/2023, das 08:30h às 14:30h - Início de lances via internet: 
01/03/2023. 
Data do 2º LEILÃO: 24/03/2023, das 08:30h às 14:30h - Início de lances via internet: 
14/03/2023. 
 
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(a): Rodrigo Schmitz (www.hammer.lel.br), telefone 0800 800 0086.  
 
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.hammer.lel.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: 

1. 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). 

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

3. 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, atualizado pela R.A SECOR N. 12/2021, disponível no 
link http://portal.trt23.jus.br/portal/leil%C3%B5es, na aba “Regulamentação”, 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. O leilão terá início às 08h30 nas datas designadas de forma presencial no Auditório 
do CEFOR, no 6º. andar do Prédio Administrativo do TRT da 23ª Região, com 
transmissão simultânea ao vivo pelo site endereço: (www.hammer.lel.br), com a 
possibilidade de dar lances on-line. Os lotes serão apregoados na ordem crescente. Em 
caso de oferta de lance, o leiloeiro abrirá a disputa com cronômetro regressivo (controlado 
pelo sistema) e nenhuma disputa por lote será encerrada antes do término da contagem 
regressiva por, no mínimo, 3 (três) minutos abertos sem o recebimento de lance. 
2. Os lotes não arrematados durante a sua chamada permanecerão em aberto para 
receber lance até o término do leilão às 14h30. Todavia, em caso de recebimento de lance 
(presencial ou on-line), antes do horário de seu encerramento, o leiloeiro abrirá a disputa 
com cronômetro regressivo (controlado pelo sistema), na forma descrita no item anterior. 
Caberá à parte interessada ficar atenta às disputas e lances ofertados no transcorrer do 
leilão (presencialmente ou on-line), desde o horário de início do evento, sob pena de 
deixar precluir o seu direito de arrematação. 
3. 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. 
4. 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. 
5. 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).  
6. 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). 
7. Quem pretender arrematar, adjudicar ou remir ditos bens deveráestar 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, observada a ordem de citação, a omissão e a 
compatibilidade, principalmente dos dois últimos institutos. 
8. 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”, do sitio eletrônico 
deste Tribunal Regional (www.trt23.jus.br), que regulamenta o pagamento ao leiloeiro 
Oficial. 
9. 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. 
 
 
1- PROCESSO: 0000013-13.2021.5.23.0126 
AUTOR: MARTHA EUGENIA RAMOS VACA e RAQUEL RIBEIRO MIRANDA      
ADVOGADO: Leonardo Schwingel, Nelton Schwingel e Marcos André Schwingel.       
RÉU: FISIOCLIN ESTÉTICA PILATES E EMAGRECIMENTO EIRELI.           
ADVOGADO: Patricia de Oliveira Miranda      



  
DESCRIÇÃO DOS BENS: 
 
1)Lader Barrel Metalife (R$ 1.281,00); 
2)Step Chair Metalife (R$ 2.121,35); 
3)Reformer Metalife e acessórios (R$ 3.497,20); 
4)Cadillac Metalife e acessórios (R$ 4.186,35); 
5)Aparelho de Lipocavitação Cavicell 40 (R$ 2.897,25); 
6)Ares Carboxiterapia Ibramed (R$ 3.604,50); 
7)Dermotonus Slim Ibramed (R$ 1.818,31); 
8)Spectra G3 Artis Tonederm (R$ 21.871,99); 
9)Carrinho para Spectra G3 (R$ 1.285,59); 
10)Sonofocus Lipocavitação (R$ 4.634,19); 
11)Heccus Turbo Ibramed (R$ 5.325,52); 
12)Heccus Ibramed (R$ 2.916,66); 
13)Dermotonus Esthetic (R$ 4.252,67); 
 
DATA DA AVALIAÇÃO: 27/07/2022. VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$59.692,28. 
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 
1º Leilão: o lance mínimo aceito será o da avaliação com possibilidade de parcelamento, 
desde que seja dada uma entrada no valor de R$20.000,00 e o restante em 5 vezes. 
 
2º Leilão: o lance mínimo aceito será de 50% do valor da avaliação com pagamento nas 
mesmas condições do 1º leilão. 
 
DEPOSITÁRIO: JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA FILHO 
ENDEREÇO: AV. DAS PERDIZES, 256, CIDADE JARDIM, VILA RICA – MT. 
 
LOCAL ONDE SE ENCONTRA O BEM: Rua Sônia Regina do Carmo, antiga Rua 08, nº 
112, Setor Sul, Vila Rica – MT. 
 
 
 
2 - PROCESSO: 0000091-41.2020.5.23.0126 
AUTOR: EDER JUNIOR MAGALHÃES                                                                                                                                                        
ADVOGADO: Marcos José da Silva     
RÉU: MARMORARIA QUERÊNCIA LTDA 
ADVOGADO: Sergio Henrique Staniszewski      
  
DESCRIÇÃO DOS BENS: 
1) Duas chapas de mármore, cor branco ceará, medindo aproximadamente 1,90m x 3m, 
em bom estado de conservação.R$11.400,00. 
2) Chapa de mármore, cor barão café, medindo aproximadamente 1,64m x 2,81m, em 
bom estado de conservação. R$6.900,00. 
3) Chapa de mármore, cor barão café, medindo aproximadamente 1,70m x 2,81m, em 
bom estado de conservação. R$7.155,00. 
DATA DA AVALIAÇÃO: 03/08/2022. VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$25.455,00. 
 
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 



 
1º Leilão: o lance mínimo aceito será o da avaliação com possibilidade de parcelamento, 
desde que seja dada uma entrada no valor de R$5.000,00 e o restante em 5 vezes. 
 
2º Leilão: o lance mínimo aceito será de 50% do valor da avaliação com pagamento nas 
mesmas condições do 1º leilão. 
 
DEPOSITÁRIO: MARGARETE GIACOMINI 
 
ENDEREÇO: AV. LESTE, QD. 01, LT 19, SETOR INDUSTRIAL, QUERÊNCIA/MT. 
 
LOCAL ONDE SE ENCONTRA O BEM: AV. LESTE, QD. 01, LT 19, SETOR INDUSTRIAL, 
QUERÊNCIA/MT. 
 
 
3 - PROCESSO: 0000279-39.2017.5.23.0126 
AUTOR: PEDRO VIEIRA DA SILVA      
ADVOGADO: Cristiano de Almeida Costa      
RÉU: ESPÓLIO DE HERCULIS MARTINS 
ADVOGADO: Gabriel Gonçalves dos Reis      
  
DESCRIÇÃO DOS BENS: 
 
1)  Matrícula 3.116 (CRI de Ribeirão Cascalheira/MT): Lote nº 13, quadra 59, situado na 
zona urbana da cidade de Bom Jesus do Araguaia, comarca de Ribeirão Cascalheira, 
Estado do Mato Grosso, com área de 594m² (quinhentos e noventa e quatro metros 
quadrados), dentro dos seguintes limites e confrontações: Frente com a Avenida Marcos 
Aurélio Fullin, 16,50 metros; Fundo com o lote nº 15 (quinze), 16,50 metros; Lado direito 
com o lote nº 14 (quatorze), 36,00 metros; Lado esquerdo com o lote nº 12 (doze), 36 
metros.  
Endereço: Avenida Marcos Aurélio Fullin, s/n, Centro, Bom Jesus do Araguaia/MT.  
Benfeitorias: construção em alvenaria.  
Valor: R$186.777,36  
2) Matrícula 3.117 (CRI de Ribeirão Cascalheira/MT): Lote nº 14, quadra 59, situado na 
zona urbana da cidade de Bom Jesus do Araguaia, comarca de Ribeirão Cascalheira, 
Estado do Mato Grosso, com área de 630m² (seiscentos e trinta metros quadrados), 
dentro dos seguintes limites e confrontações: Frente com a Avenida Marcos Aurélio Fullin, 
17,50 metros; Fundo com o lote nº 15 (quinze), 17,50 metros; Lado direito com a Rua 04 
(quatro), 36,00 metros; Lado esquerdo com o lote nº 13 (treze), 36 metros.  
Endereço: Avenida Marcos Aurélio Fullin, s/n, esquina com Rua 04, Centro, Bom Jesus do 
Araguaia/MT.  
Benfeitorias: construção em alvenaria.  
Valor: R$198.097,20    
                                                                                                                  
DATA DA AVALIAÇÃO: 02/08/2022. VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$384.874,56. 
  
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  
 
1º Leilão: o lance mínimo aceito será o da avaliação com possibilidade de parcelamento, 
desde que seja dada uma entrada no valor de R$80.000,00 e o restante em 6 vezes.  
2º Leilão: o lance mínimo aceito será de 70% do valor da avaliação com pagamento nas 
mesmas condições do 1º leilão.  



 
DEPOSITÁRIO: VAGDA ARAÚJO 
ENDEREÇO: Avenida Marcos Aurélio Fullin, s/n, Bom Jesus do Araguaia – MT; Rua 
Garcês, s/n, Bom Jesus do Araguaia – MT. 
LOCAL ONDE SE ENCONTRA O BEM:  Avenida Marcos Aurélio Fullin, Centro, Bom 
Jesus do Araguaia/MT. 
 
 
 

 

1ª VARA DO TRABALHO DE CUIABÁ 

 
 

EDITAL DE ALIENAÇÃO JUDICIAL 
 
O Doutor Fábio Luiz Pacheco, Juiz Substituto 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: 10/03/2023, das 08:30h às 14:30h - Início de lances via internet: 
01/03/2023. 
Data do 2º LEILÃO: 24/03/2023, das 08:30h às 14:30h - Início de lances via internet: 
14/03/2023. 
 
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(a): Rodrigo Schmitz (www.hammer.lel.br), telefone 0800 800 0086. 
 
Da Arrematação:  1º LEILÃO – lance mínimo de 100% do valor de avaliação. 
                               2º LEILÃO – lance mínimo de 60% sobre o valor de avaliação. 
 
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.hammer.lel.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: 
XIII. 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). 

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

https://www.maisativojudicial.com.br/
https://www.maisativojudicial.com.br/


XV. 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, atualizado pela R.A SECOR N. 12/2021, disponível no 
link http://portal.trt23.jus.br/portal/leil%C3%B5es, na aba “Regulamentação”, 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. O leilão terá início às 08h30 nas datas designadas de forma presencial no Auditório 
do CEFOR, no 6º. andar do Prédio Administrativo do TRT da 23ª Região, com 
transmissão simultânea ao vivo pelo site endereço: (www.hammer.lel.br), com a 
possibilidade de dar lances on-line. Os lotes serão apregoados na ordem crescente. Em 
caso de oferta de lance, o leiloeiro abrirá a disputa com cronômetro regressivo (controlado 
pelo sistema) e nenhuma disputa por lote será encerrada antes do término da contagem 
regressiva por, no mínimo, 3 (três) minutos abertos sem o recebimento de lance. 
2. Os lotes não arrematados durante a sua chamada permanecerão em aberto para 
receber lance até o término do leilão às 14h30. Todavia, em caso de recebimento de lance 
(presencial ou on-line), antes do horário de seu encerramento, o leiloeiro abrirá a disputa 
com cronômetro regressivo (controlado pelo sistema), na forma descrita no item anterior. 
Caberá à parte interessada ficar atenta às disputas e lances ofertados no transcorrer do 
leilão (presencialmente ou on-line), desde o horário de início do evento, sob pena de 
deixar precluir o seu direito de arrematação. 
3. 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. 
4. As dívidas relativas a IPTU e taxas condominiais, acaso existentes, também são de 
responsabilidade do arrematante.  
5. 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. 
6. 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).  
7. 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). 
8. 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, observada a ordem de citação, a omissão e a 
compatibilidade, principalmente dos dois últimos institutos. 
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9. 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”, do sitio eletrônico 
deste Tribunal Regional (www.trt23.jus.br), que regulamenta o pagamento ao leiloeiro 
Oficial. 
10. 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. 

 

 

1- PROCESSO: ExFis 0000125-18.2011.5.23.0001 (PJE/FÍSICO) 
 
AUTOR: UNIÃO FEDERAL (PGFN) - CNPJ: 00.394.460/0001-41   

RÉUS: CONSTRUTORA ARAUJO COELHO LTDA – CNPJ: 15.036.239/0001-99, IVO 
DOS SANTOS ARAUJO – CPF: 166633.730-72, E MANUEL JOAQUIM COELHO – CPF: 
161.915.521-49          

ADVOGADOS: JOÃO BATISTA BENETI – OABMT 3065, EVANEIDE MARTINS DE 
FREITAS – OABMT 8345, ELIANE BERTUOL DUARTE – OABMT 13747 E MEIRE 
CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES – OABMT 9995. 
 
DESCRIÇÃO DO BEM: Imóveis matriculados sob os números 17.266 e 17.258, 
registrados no Cartório do 7º Ofício de Cuiabá-MT, ambos de propriedade da empresa 
executada CONSTRUTORA ARAÚJO COELHO LTDA – CNPJ: 15.036.239/0001-99. 
  
1)Descrição do imóvel de matrícula n. 17.258: vaga de garagem nº 03, situada no 
edifício denominado “CENTRO COMERCIAL MIRANTE DO COXIM”, na Avenida Isaac 
Póvoas, 901, Centro, em Cuiabá-MT, localizada no subsolo, cujas confrontações 
consubstanciadas na matrícula do imóvel são as seguintes: na frente com a circulação de 
veículos, a direita com a vaga n. 02, à esquerda com a vaga n. 04, e aos fundos com a 
propriedade do Sr. Nilo Cuiabano Kunze. 
Observação: A garagem n.03 é vinculada à sala comercial 1201, ocupada pela Ouvidoria 
da Polícia do Estado de Mato Grosso, e segundo informações obtidas pelo oficial de 
justiça, a sala é administrada pela Guaná Construtora. A empresa executada não está 
estabelecida no local. 
Área da Vaga de Garagem: Da unidade autônoma: 10m²; Acesso, circulação, etc.: 
3,7722m²; Total da área global: 13,7722m². 
 
VALOR DA AVALIAÇÃO do imóvel de matrícula n. 17.258: R$ 28.000 (Vinte e oito mil 
reais). 
DATA DA AVALIAÇÃO: 07/02/2022.     . 
 
2) Descrição do imóvel de matrícula n. 17.266: vaga de garagem nº 11, situada no 
edifício denominado “CENTRO COMERCIAL MIRANTE DO COXIM”, na Avenida Isaac 
Póvoas, 901, Centro, em Cuiabá-MT, localizada no subsolo, cujas confrontações 
consubstanciadas na matrícula do imóvel são as seguintes: na frente com a circulação de 
veículos, à direita com a vaga nº 10, à esquerda com a vaga nº 12 e aos fundos com a 
propriedade do Sr. Nilo Cuiabano Kunze. 
Observação: A garagem n. 11 é vinculada à sala comercial 1402 (atualmente 
desocupada). A empresa executada não está estabelecida no local. 
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Área da Vaga de Garagem: Da unidade autônoma: 10m²; Acesso, circulação, etc.: 
3,7722m²; Total da área global: 13,7722m². 
 
VALOR DA AVALIAÇÃO do imóvel de matrícula n. 17.266: R$ 28.000 (Vinte e oito mil 
reais).   
DATA DA AVALIAÇÃO: 07/02/2022. 
    . 
VALOR TOTAL das AVALIAÇÕES dos imóveis de matrículas 17.258 e 17.266: R$ 
56.000,00 (Cinquenta e Seis Mil Reais). 
 

1) AVERBAÇÕES DE REGISTROS DE PENHORA E INDISPONIBILIDADES 
ATIVAS nas matrículas 17258 e 17266: 

1.1) Referente à matrícula n.17258: 

1.1.a) PENHORA: Processo nº 198/2001 (Ação de Execução Forçada) – 21ª Vara 
Cível de Cuiabá-MT – Credora: Banco do Brasil S/A e Devedora: Construtora 
Araújo Coelho LTDA – Penhora registrada em Cartório em 03/10/2002 – 
R1:17.258; 

1.1.b) PENHORA: Processo nº 00963.2001.003.23.00-6 (Autor: Edvaldo 
Gonçalves da Silva/Réus: Construtora Araújo Coelho LTDA e outros) – 3ª Vara do 
Trabalho de Cuiabá-MT – Penhora registrada em Cartório em 25.08.2008 – R3: 
17.258; 

1.1.c) INDISPONIBILIDADE: Processo nº 0049900-11.2000.5.05.0511 (Autor: José 
Carlos dos Santos Velozo/Réu: Construtora Araújo Coelho LTDA) – Vara do 
Trabalho de Eunápolis-BA - Indisponibilidade registrada em Cartório em 
19/06/2019 – AV6: 17258. 

1.2) Referente à matrícula n.17266: 

1.1.a) PENHORA: Processo nº 00963.2001.003.23.00-6 (Autor: Edvaldo 
Gonçalves da Silva/Réus: Construtora Araújo Coelho LTDA e outros) – 3ª Vara do 
Trabalho de Cuiabá-MT – Penhora registrada em Cartório em 25.08.2008 – R3: 
17.266; 

1.1.b) INDISPONIBILIDADE: Processo nº 0049900-11.2000.5.05.0511 (Autor: José 
Carlos dos Santos Velozo/Réu: Construtora Araújo Coelho LTDA) – Vara do 
Trabalho de Eunápolis-BA - Indisponibilidade registrada em Cartório em 
19/06/2019 – AV8: 17266. 

 
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  
1º Leilão:  Lance mínimo de 100% do valor da avaliação, podendo ser lançado o valor à 
vista ou parcelado em até 06 vezes mediante o pagamento da entrada de 30%. 
 
2º Leilão: Lance mínimo de 60% do valor da avaliação, podendo ser lançado o valor à 
vista ou parcelado em até 06 vezes mediante o pagamento da entrada de 30%.   
 
Comissão do Leiloeiro: 5% do valor da arrematação.                                                          
 
DEPOSITÁRIO:  Penhora registrada na matrícula do imóvel. 
ENDEREÇO: Não se aplica. 
 
LOCAL ONDE SE ENCONTRA O BEM:  No Centro da capital de Cuiabá-MT. 



 
 
 
2 - PROCESSO: 0001068-43.2013.5.23.0008 (PJE) 
AUTOR: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL         
RÉU: MARAVILHA INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA - ME - CNPJ: 
00.947.881/0001-52         
ADVOGADO: Eduardo Gomes Silva Filho - OAB: MT12036      
 
DESCRIÇÃO DO BEM: 618 sacos de ração para peixes, marca KARÓ, 25 quilos, 32% 6 
a 8 mm, produzido pela “Maravilha Nutrição Animal”. 
 
DATA DA AVALIAÇÃO: 13/06/2022. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 58.710,00. 
 
Observação: O saco é comercializado por R$ 95,00, a empresa executada informou 
ser necessário aviso prévio de 90 dias para fabricação do montante penhorado. 
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 
1º Leilão: lance mínimo de 100% do valor de avaliação. 
 
2º Leilão: Valor mínimo de arrematação: maior lance, sendo, no mínimo de 60%, 
observando-se o disposto no art. 891 e parágrafo único do CPC. 
 
DEPOSITÁRIO: JUNIEL PEDROSO DA CUNHA. 
 
ENDEREÇO: RUA 12, QUADRA 27, CASA 18, NOVA ESPERANÇA II, CUIABÁ. 
 
LOCAL ONDE SE ENCONTRA O BEM: RUA I, S/N MÓDULOS 44 A 53, DISTRITO 
INDUSTRIAL, CUIABÁ 
 
 
 
3- PROCESSO: 0001068-43.2013.5.23.0008 (PJE) 
AUTOR: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL   
RÉU: MARAVILHA INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA - ME - CNPJ: 
00.947.881/0001-52         
ADVOGADO: Eduardo Gomes Silva Filho - OAB: MT12036      
 
DESCRIÇÃO DO BEM: CALDEIRA / GERADOR DE VAPOR – Modelo Horizontal – 
Categoria B – Produção de vapor: 700 KVG/H – Pressão de Trabalho: 7KGV/CM² - 
Pressão de prova: 14 KGF/CM² - Superfície de aquecimento: 28m² - Ano de Fabricação 
1979. (Bem funcionando, segundo o gerente Juniel Pedroso da Cunha). 
                                                                                                        
DATA DA AVALIAÇÃO: 13/06/2022. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 30.000,00. 
 
Observação: Nos termos do auto de reavaliação de id 02bd33e - “Parte do 
maquinário encontra-se desmontado, não sendo possível saber se há peças 
faltando. 
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 



1º Leilão: lance mínimo de 100% do valor de avaliação. 
 
2º Leilão: Valor mínimo de arrematação: maior lance, sendo, no mínimo de 60%, 
observando-se o disposto no art. 891 e parágrafo único do CPC. 
 
 
DEPOSITÁRIO: JUNIEL PEDROSO DA CUNHA. 
 
ENDEREÇO: RUA 12, QUADRA 27, CASA 18, NOVA ESPERANÇA II, CUIABÁ. 
 
LOCAL ONDE SE ENCONTRA O BEM: RUA I, S/N MÓDULOS 44 A 53, DISTRITO 
INDUSTRIAL, CUIABÁ MT. 
 
 
 

 

2ª VARA DO TRABALHO DE CUIABÁ 

 
 

EDITAL DE ALIENAÇÃO JUDICIAL 
 
O(A) Doutor(a) 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 / eletrônica dos bens penhorados nos autos 
do processo abaixo identificado, sob as condições adiante descritas: 
 
Data do 1º LEILÃO: 10/03/2023, das 08:30h às 14:30h - Início de lances via internet: 
01/03/2023. 
 
Data do 2º LEILÃO: 24/03/2023, das 08:30h às 14:30h - Início de lances via internet: 
14/03/2023. 
 
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(a): Rodrigo Schmitz (www.hammer.lel.br), telefone 0800 800 0086. 

 
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.hammer.lel.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. 
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Quem pretender ofertar lance de modo presencial deverá comparecer no local, dia e hora 
acima mencionados, munido dos seguintes documentos: 
XVI. 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). 

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

XVIII. 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, atualizado pela R.A SECOR N. 12/2021, disponível no 
link http://portal.trt23.jus.br/portal/leil%C3%B5es, na aba “Regulamentação”, 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. O leilão terá início às 08h30 nas datas designadas de forma presencial no Auditório 
do CEFOR, no 6º. andar do Prédio Administrativo do TRT da 23ª Região, com 
transmissão simultânea ao vivo pelo site endereço: (www.hammer.lel.br), com a 

possibilidade de dar lances on-line. Os lotes serão apregoados na ordem crescente. Em 
caso de oferta de lance, o leiloeiro abrirá a disputa com cronômetro regressivo (controlado 
pelo sistema) e nenhuma disputa por lote será encerrada antes do término da contagem 
regressiva por, no mínimo, 3 (três) minutos abertos sem o recebimento de lance. 
2. Os lotes não arrematados durante a sua chamada permanecerão em aberto para 
receber lance até o término do leilão às 14h30. Todavia, em caso de recebimento de lance 
(presencial ou on-line), antes do horário de seu encerramento, o leiloeiro abrirá a disputa 
com cronômetro regressivo (controlado pelo sistema), na forma descrita no item anterior. 
Caberá à parte interessada ficar atenta às disputas e lances ofertados no transcorrer do 
leilão (presencialmente ou on-line), desde o horário de início do evento, sob pena de 
deixar precluir o seu direito de arrematação. 
3. 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. 
4. 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. 
5. 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).  
6. 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). 
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7. 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, observada a ordem de citação, a omissão e a 
compatibilidade, principalmente dos dois últimos institutos. 
8. 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”, do sitio eletrônico 
deste Tribunal Regional (www.trt23.jus.br), que regulamenta o pagamento ao leiloeiro 
Oficial. 
9. 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. 

 

1 - PROCESSO:   0000499-79.2021.5.23.0002 (PJE) 
 
AUTOR: KAMILA DOS SANTOS ALVES       

ADVOGADO: ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - OAB/MT 21.282    
RÉU: LIVRARIA E PAPELARIA PROGRESSO LTDA - ME            

ADVOGADO: SEBASTIÃO DA SILVA GREGORIO - OAB/MT 1.752    
 
DESCRIÇÃO DO BEM: 
 
01 (um) refrigerador/expositor vertical Gelopar – Conveniência, 03 portas, 12 grades, em 

funcionamento e bom estado de conservação, que avalio em R$ 11.500,00 (onze mil e 
quinhentos reais), considerando o seu valor de mercado e a depreciação do bem ora 
penhorado. 
 
Auto de penhora de Id. 0c28d37. 
 
Foto do bem penhorado de Id(s). 6ae1252, be42e14 e 3d77f54. 
 
DATA DA AVALIAÇÃO: 20.07.2022.  VALOR DA AVALIAÇÃO:  R$ 11.500,00 (onze mil e 

quinhentos reais). 
 
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% do valor da arrematação). 
 
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% do valor da arrematação). 
 
DEPOSITÁRIO: Leandro Creder Leite Lopes. 
 
ENDEREÇO: Rua Joaquim Murtinho, 92, Praça Alencastro, Centro norte, Cuiabá - MT - 
CEP: 78005-290. 
 
LOCAL ONDE SE ENCONTRA O BEM:   Rua Joaquim Murtinho, 92, Praça Alencastro, 
Centro norte, Cuiabá - MT - CEP: 78005-290. 
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3ª VARA DO TRABALHO DE CUIABÁ 

 
 
 

EDITAL DE ALIENAÇÃO JUDICIAL 
 
O(A) Doutor(a) PABLO SALDIVAR DA SILVA, Juiz(íza) Titular da 3ª 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: 10/03/2023, das 08:30h às 14:30h - Início de lances via internet: 
01/03/2023. 
Data do 2º LEILÃO: 24/03/2023, das 08:30h às 14:30h - Início de lances via internet: 
14/03/2023. 
 
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(a): Rodrigo Schmitz (www.hammer.lel.br), telefone 0800 800 0086. 

 
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.hammer.lel.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: 

XIX. 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). 

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

XXI. 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, atualizado pela R.A SECOR N. 12/2021, disponível no 
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link http://portal.trt23.jus.br/portal/leil%C3%B5es, na aba “Regulamentação”, 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. O leilão terá início às 08h30 nas datas designadas de forma presencial no Auditório 
do CEFOR, no 6º. andar do Prédio Administrativo do TRT da 23ª Região, com 
transmissão simultânea ao vivo pelo site endereço: (www.hammer.lel.br), com a 

possibilidade de dar lances on-line. Os lotes serão apregoados na ordem crescente. Em 
caso de oferta de lance, o leiloeiro abrirá a disputa com cronômetro regressivo (controlado 
pelo sistema) e nenhuma disputa por lote será encerrada antes do término da contagem 
regressiva por, no mínimo, 3 (três) minutos abertos sem o recebimento de lance. 
2. Os lotes não arrematados durante a sua chamada permanecerão em aberto para 
receber lance até o término do leilão às 14h30. Todavia, em caso de recebimento de lance 
(presencial ou on-line), antes do horário de seu encerramento, o leiloeiro abrirá a disputa 
com cronômetro regressivo (controlado pelo sistema), na forma descrita no item anterior. 
Caberá à parte interessada ficar atenta às disputas e lances ofertados no transcorrer do 
leilão (presencialmente ou on-line), desde o horário de início do evento, sob pena de 
deixar precluir o seu direito de arrematação. 
3. 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. 
4. 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. 
5. 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).  
6. 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). 
7. 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, observada a ordem de citação, a omissão e a 
compatibilidade, principalmente dos dois últimos institutos. 
8. 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”, do sitio eletrônico 
deste Tribunal Regional (www.trt23.jus.br), que regulamenta o pagamento ao leiloeiro 
Oficial. 
9. 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. 
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1 - PROCESSO: ATSum 0000443-53.2015.5.23.0003 
AUTOR: VALDIVINO AMARAL DA SILVA 
ADVOGADO: JULIA JANE BRANDAO GOEBEL (OAB: MT7580) 
RÉU: CONSORCIO SALGADEIRA E OUTROS (6) 
ADVOGADO: JADSON SOUZA NOBRE (OAB: MT15308) 
 
DESCRIÇÃO DO BEM: 01 veículo tipo caminhonete marca GM/S10, Executive D, modelo 
2010/2011, potência 140, movido a diesel, placa NPN 3565, Renavan 00270463763, cor 
preta. 
Descrição do veículo: encontra-se sem o estepe, estofamento em couro em regular 
estado, sem equipamento de som, pneus em estado médio, avaria no para-choque 
dianteiro, bateria arriada e sem chave reserva. O ar condicionado não funciona. 
O documento não estava na terceirizada. 
Quilometragem: 207.717. 
 
DATA DA AVALIAÇÃO: 08 de novembro de 2022. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 
35.000,00 (trinta e cinco mil reais). 
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 
1º Leilão: o valor do preço mínimo da arrematação será de 80% (oitenta 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 10 parcelas 
iguais e sucessivas. Em caso de parcelamento, deverá ser pago, pelo menos, 25% do 
valor do lance à vista. 
 
2º Leilão: o valor do preço mínimo da arrematação será de 80% (oitenta 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 10 parcelas 
iguais e sucessivas. Em caso de parcelamento, deverá ser pago, pelo menos, 25% do 
valor do lance à vista. 
 
DEPOSITÁRIO: JULIA JANE BRANDAO GOEBEL (CPF: 469.227.921-49) (OAB/MT7580) 
ENDEREÇO: RUA MANECO ALBERNAZ, 155, CENTRO CHAPADA DOS 
GUIMARAES/MT. 
 
LOCAL ONDE SE ENCONTRA O BEM: RUA MANECO ALBERNAZ, 155, CENTRO 
CHAPADA DOS GUIMARAES/MT. 
 
 
 
 
 

4ª VARA DO TRABALHO DE CUIABÁ 

 
 
 

EDITAL DE ALIENAÇÃO JUDICIAL 
 
O(A) Doutor(a) ANDRE YUDI HASHIMOTO HIRATA, Juiz(íza) Titular da   4ª    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: 10/03/2023, das 08:30h às 14:30h - Início de lances via internet: 
01/03/2023. 
Data do 2º LEILÃO: 24/03/2023, das 08:30h às 14:30h - Início de lances via internet: 
14/03/2023. 
 
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(a): Rodrigo Schmitz (www.hammer.lel.br), telefone 0800 800 0086. 
 
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.hammer.lel.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: 

XXII. 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). 

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

XXIV. 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, atualizado pela R.A SECOR N. 12/2021, disponível no 
link http://portal.trt23.jus.br/portal/leil%C3%B5es, na aba “Regulamentação”, 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: 

https://www.maisativojudicial.com.br/
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1. O leilão terá início às 08h30 nas datas designadas de forma presencial no Auditório 
do CEFOR, no 6º. andar do Prédio Administrativo do TRT da 23ª Região, com 
transmissão simultânea ao vivo pelo site endereço: (www.hammer.lel.br), com a 
possibilidade de dar lances on-line. Os lotes serão apregoados na ordem crescente. Em 
caso de oferta de lance, o leiloeiro abrirá a disputa com cronômetro regressivo (controlado 
pelo sistema) e nenhuma disputa por lote será encerrada antes do término da contagem 
regressiva por, no mínimo, 3 (três) minutos abertos sem o recebimento de lance. 
2. Os lotes não arrematados durante a sua chamada permanecerão em aberto para 
receber lance até o término do leilão às 14h30. Todavia, em caso de recebimento de lance 
(presencial ou on-line), antes do horário de seu encerramento, o leiloeiro abrirá a disputa 
com cronômetro regressivo (controlado pelo sistema), na forma descrita no item anterior. 
Caberá à parte interessada ficar atenta às disputas e lances ofertados no transcorrer do 
leilão (presencialmente ou on-line), desde o horário de início do evento, sob pena de 
deixar precluir o seu direito de arrematação. 
3. 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. 
4. 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. 
5. 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).  
6. 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). 
7. 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, observada a ordem de citação, a omissão e a 
compatibilidade, principalmente dos dois últimos institutos. 
8. 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”, do sitio eletrônico 
deste Tribunal Regional (www.trt23.jus.br), que regulamenta o pagamento ao leiloeiro 
Oficial. 
9. 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. 
 
 
 
 
1- PROCESSO: 0000511-63.2016.5.23.0004     (PJE) 
AUTOR: ETORE FORTUNATI NETO - CPF: 828.217.391-68        
ADVOGADO:EMANOEL GOMES DE SOUSA - CPF: 894.731.911-20 E VANIA REGINA 
MELO FORT CPF: 050.417.068-67                          
RÉU:SIGNORELLI CLINICA PARA DEPENDENTES QUIMICOS EIRELI - ME - CNPJ: 
19.300.348/0001-22        
ADVOGADO: UBIRAJARA GALVÃO DE OLIVEIRA CPF: 760.336.198-20 
RÉU: ADELIA FORTES FERRAZ DE OLIVEIRA - CPF: 328.155.571-34  
 

https://www.maisativojudicial.com.br/
http://portal.trt23.jus.br/portal/leilões


DESCRIÇÃO DO BEM: bem imóvel de matrícula n. 67.115 registrado no Cartório do 2º 
Serviço Notarial e Registral de Cuiabá - Edifício Itália - Residencial Parque das Nações - 
Apartamento nº 411, com 02 dormitórios, uma sala de estar/jantar, uma circulação interna, 
um banheiro social, uma sacada, uma cozinha, uma área de serviço, um WC empregada, 
uma vaga coberta para veículos, com área total de 127,35 metros quadrados, privativa de 
59,030 metros quadrados, área comum de 68,32 metros quadrados, fração ideal de 73,69 
metros quadrados. 
 
DATA DA AVALIAÇÃO: 17 de fevereiro de 2022. VALOR DA AVALIAÇÃO: 
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) 
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 
1º Leilão:  lance mín. de 70% do valor da avaliação + possibilidade 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) que 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 mín. de 70% do valor da avaliação + possibilidade 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) que 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: ADELIA FORTES FERRAZ DE OLIVEIRA - CPF 328.155.571-3 e seu 
esposo LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA - CPF 146.694.471-49. 
 
LOCAL ONDE SE ENCONTRA O BEM: EDIFÍCIO ITÁLIA, APTO 411, RESIDENCIAL 
PARQUE DAS NAÇÕES, AVENIDA REPÚBLICA DO LÍBANO, Nº 251, BAIRRO 
ALVORADA, CUIABÁ, CEP:78048-400. 
 
 
 

 

7ª VARA DO TRABALHO DE CUIABÁ 

 
 

EDITAL DE ALIENAÇÃO JUDICIAL 
 
O(A) Doutor(a) ROSANA MARIA DE BARROS CALDAS, Juiz(íza) Titular da 7ª 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: 10/03/2023, das 08:30h às 14:30h - Início de lances via internet: 
01/03/2023. 
Data do 2º LEILÃO: 24/03/2023, das 08:30h às 14:30h - Início de lances via internet: 
14/03/2023. 
 
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(a): Rodrigo Schmitz (www.hammer.lel.br), telefone 0800 800 0086. 
 
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.hammer.lel.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: 
XXV. 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). 

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

XXVII. 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, atualizado pela R.A SECOR N. 12/2021, disponível no 
link http://portal.trt23.jus.br/portal/leil%C3%B5es, na aba “Regulamentação”, 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: 

https://www.maisativojudicial.com.br/
https://www.maisativojudicial.com.br/
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1. O leilão terá início às 08h30 nas datas designadas de forma presencial no Auditório 
do CEFOR, no 6º. andar do Prédio Administrativo do TRT da 23ª Região, com 
transmissão simultânea ao vivo pelo site endereço: (www.hammer.lel.br), com a 
possibilidade de dar lances on-line. Os lotes serão apregoados na ordem crescente. Em 
caso de oferta de lance, o leiloeiro abrirá a disputa com cronômetro regressivo (controlado 
pelo sistema) e nenhuma disputa por lote será encerrada antes do término da contagem 
regressiva por, no mínimo, 3 (três) minutos abertos sem o recebimento de lance. 
2. Os lotes não arrematados durante a sua chamada permanecerão em aberto para 
receber lance até o término do leilão às 14h30. Todavia, em caso de recebimento de lance 
(presencial ou on-line), antes do horário de seu encerramento, o leiloeiro abrirá a disputa 
com cronômetro regressivo (controlado pelo sistema), na forma descrita no item anterior. 
Caberá à parte interessada ficar atenta às disputas e lances ofertados no transcorrer do 
leilão (presencialmente ou on-line), desde o horário de início do evento, sob pena de 
deixar precluir o seu direito de arrematação. 
3. 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. 
4. 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. 
5. 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).  
6. 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). 
7. 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, observada a ordem de citação, a omissão e a 
compatibilidade, principalmente dos dois últimos institutos. 
8. 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”, do sitio eletrônico 
deste Tribunal Regional (www.trt23.jus.br), que regulamenta o pagamento ao leiloeiro 
Oficial. 
9. 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. 

 

1- PROCESSO: 0121500-25.2007.5.23.0001 (PJE) 

AUTOR: UNIÃO FEDERAL 

ADVOGADO: PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL DE MATO GROSSO 

RÉU: ELETROESTE CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA – ME 

ADVOGADO: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

https://www.maisativojudicial.com.br/
http://portal.trt23.jus.br/portal/leilões


DESCRIÇÃO DO BEM: Lote 09 da Quadra 10, situado à Rua Guanabara, do 
Loteamento Cidade Verde, 2º distrito desta cidade, medindo: 12,00m de frente e fundos 
por 30,00m da frente aos fundos, em ambos os lados, conforme descrição da matricula n. 
1.622 do Cartório do 7º Ofício da 4ª Circunscrição Imobiliária de Cuiabá.  

Observações: Terreno plano, sem edificações, localidade servida com todos serviços 
públicos. Local não sujeito a alagamento. 

DATA DA AVALIAÇÃO: 20.05.2022.  VALOR DA AVALIAÇÃO: 300.000,00 (trezentos mil 
reais). 

REGISTROS E AVERBAÇÕES 

R4) HIPOTECA de 1º grau em favor de FINEP, com vencimento da última prestação em 
15.08.2001; 

AV5) Cédula de crédito comercial em favor de FINEP; 

R7) Penhora em favor do processo 2006.36.00.006197-8 da 4ª Vara Federal da Seção 
Judiciária de Cuiabá/MT; 

AV9) Indisponibilidade proveniente do processo 2362100-71.2005.5.11.002 da Vara do 
Trabalho de Tefé/AM;  

R12) Penhora em favor do processo 0121500-25.2007.5.23.0001 da 7ª Vara do Trabalho 
de Cuiabá/MT; 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  

1º Leilão: lance mínimo de 100% do valor da avaliação (R$200.000,00), 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 4 parcelas, nos termos do artigo 885 do CPC. 

DEPOSITÁRIO:  Penhora registrada na matrícula do imóvel. 

ENDEREÇO: Não se aplica 

LOCAL ONDE SE ENCONTRA O BEM:  CUIABÁ/MT. 

 

                                             

8ª VARA DO TRABALHO DE CUIABÁ 

 
 
 

EDITAL DE ALIENAÇÃO JUDICIAL 
 
O(A) Doutor(a) Danusa Berta Malfatti, Juiz(íza) da 8ª 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: 10/03/2023, das 08:30h às 14:30h - Início de lances via internet: 
01/03/2023. 
Data do 2º LEILÃO: 24/03/2023, das 08:30h às 14:30h - Início de lances via internet: 
14/03/2023. 
 
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(a): Rodrigo Schmitz (www.hammer.lel.br), telefone 0800 800 0086. 
 
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.hammer.lel.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, atualizado pela R.A SECOR N. 12/2021, disponível no 
link http://portal.trt23.jus.br/portal/leil%C3%B5es, na aba “Regulamentação”, 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: 
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1. O leilão terá início às 08h30 nas datas designadas de forma presencial no Auditório 
do CEFOR, no 6º. andar do Prédio Administrativo do TRT da 23ª Região, com 
transmissão simultânea ao vivo pelo site endereço: (www.hammer.lel.br), com a 
possibilidade de dar lances on-line. Os lotes serão apregoados na ordem crescente. Em 
caso de oferta de lance, o leiloeiro abrirá a disputa com cronômetro regressivo (controlado 
pelo sistema) e nenhuma disputa por lote será encerrada antes do término da contagem 
regressiva por, no mínimo, 3 (três) minutos abertos sem o recebimento de lance. 
2. Os lotes não arrematados durante a sua chamada permanecerão em aberto para 
receber lance até o término do leilão às 14h30. Todavia, em caso de recebimento de 
lance (presencial ou on-line), antes do horário de seu encerramento, o leiloeiro abrirá a 
disputa com cronômetro regressivo (controlado pelo sistema), na forma descrita no item 
anterior. Caberá à parte interessada ficar atenta às disputas e lances ofertados no 
transcorrer do leilão (presencialmente ou on-line), desde o horário de início do evento, sob 
pena de deixar precluir o seu direito de arrematação. 
3. 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. 
4. 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. 
5. 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).  
6. 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). 
7. 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, observada a ordem de citação, a omissão e a 
compatibilidade, principalmente dos dois últimos institutos. 
8. 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”, do sitio eletrônico 
deste Tribunal Regional (www.trt23.jus.br), que regulamenta o pagamento ao leiloeiro 
Oficial. 
9. 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. 

 

1 - PROCESSO: 0000307-31.2021.5.23.0008 

RECLAMANTE: CICERO JOSE DA SILVA 

RECLAMADO: CONSTRUTORA CINATRON LTDA - EPP 

ADVOGADO: JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR 

RECLAMADO: MOISES DIAS FERNANDES 

RECLAMADO: ROSANGELA MARIA SANTOS DE LARA 

 
DESCRIÇÃO DO BEM:  IMÓVEL: Um apartamento sob o n° 502 - Bloco B, 6° Pavimento, 
no Condomínio EDIFÍCIO RESIDENCIAL ADÉLIA, localizado à Rua Maranhão, com Rua 
Corumbá, no Bairro São Benedito, com as seguintes Divisões Internas e Áreas: Sala 
Jantar / estar, 02 dormitórios simples, Circulação Intima, BWC Social, Copa / Cozinha, 
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Lavabo de Serviço e Área de Serviço; Áreas: área real priv. - 72,91 ms2; área total real - 
129,428 ms2; área equiv. de construção -104,016 ms2; com direito a 01 (uma) vaga de 
garagem B-502. O imóvel, ora, penhorado está registrado no 5º Serviço Notarial e 
Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, sob o nº 49.294 (matrícula). 
 
DATA DA AVALIAÇÃO: 06/07/2021. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$200.000,00. 
 
Dispensa de nomeação de depositário, conforme despacho id. 9cf601a.     . 
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  
 
1º Leilão: O valor do preço mínimo da arrematação será de 80% (oitenta por cento) do 
valor da avaliação do bem, objeto da alienação. Condições de pagamento: o pagamento 
será preferencialmente à vista, ou de forma parcelada, sendo 30% (trinta por cento) no 
ato da realização da hasta pública e o restante em 06 (seis) parcelas, corrigidas conforme 
disposto e seguindo também no art. 916 do novo CPC.                                 
 
2º Leilão: O valor do preço mínimo da arrematação será de 80% (oitenta por cento) do 
valor da avaliação do bem, objeto da alienação. Condições de pagamento: o pagamento 
será preferencialmente à vista, ou de forma parcelada, sendo 30% (trinta por cento) no 
ato da realização da hasta pública e o restante em 06 (seis) parcelas, corrigidas conforme 
disposto e seguindo também no art. 916 do novo CPC.                                 
 
LOCAL ONDE SE ENCONTRA O BEM: Rua Tiradentes, 419 (Edifício Adélia), Pico do 
Amor, Cuiabá/MT.       

 
 
 
2 - PROCESSO:  0000748-22.2015.5.23.0008 

AUTOR: REINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA      

ADVOGADO:  RENATA DO CARMO VIANA MALACRIDA      
RÉU: KILOUTOU LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.e MARIA JOSE 
BUENO       

ADVOGADO: JOAO VIEIRA RODRIGUES     

 
DESCRIÇÃO DO BEM: Um grupo gerador de energia 30 CVA série 37341, cor verde, 
usado, Funcionando. 
 
DATA DA AVALIAÇÃO: 30 de abril de 2019. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 25.000,00 
(Vinte e cinco mil reais). 
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 
1º Leilão: O valor do preço mínimo da arrematação será de 80% (oitenta por cento) do 
valor da avaliação do bem, objeto da alienação. Condições de pagamento: o pagamento 
será preferencialmente à vista, ou de forma parcelada, sendo 30% (trinta por cento) no 
ato da realização da hasta pública e o restante em 06 (seis) parcelas, corrigidas conforme 
disposto e seguindo também no art. 916 do novo CPC. 
 
2º Leilão: O valor do preço mínimo da arrematação será de 80% (oitenta por cento) do 
valor da avaliação do bem, objeto da alienação. Condições de pagamento: o pagamento 
será preferencialmente à vista, ou de forma parcelada, sendo 30% (trinta por cento) no 



ato da realização da hasta pública e o restante em 06 (seis) parcelas, corrigidas conforme 
disposto e seguindo também no art. 916 do novo CPC.                                                    
 
DEPOSITÁRIO: Maria Santana Carvalho Martim. 
 

ENDEREÇO: Av. Itaparica, 1470, Cophema, Coxipó, Cuiabá/MT.       

 
LOCAL ONDE SE ENCONTRA O BEM: Av. Coriós, 11, Qd. 26, Parque Ohara. 
 
 
 
3 - PROCESSO: 0001435-62.2016.5.23.0008   

AUTOR: CAMILA ROSEMBERG CABRAL GOMES 

ADVOGADO: DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA 

ADVOGADO: LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO 

ADVOGADO: EMANOEL GOMES DE SOUSA 

RÉU: RANILSON P SANTOS -MEADVOGADO: LELIA FELIPE DOS SANTOS 

RÉU: RANILSON PEREIRA DOS SANTOS 

 
DESCRIÇÃO DO BEM: Carretinha reboque com capacidade para dois animais (cavalos), 
com (quatro) pneus, sendo dois meia vida e dois bem desgastados, madeiramento em 
bom estado, apenas partes de ferro, localizado na parte superior necessitando de reparos. 
No geral se encontra em bom estado de conservação. 
 
DATA DA AVALIAÇÃO: 16/09/2022. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 7.000,00 (Sete mil 
Reais). 
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 
1º Leilão: O valor do preço mínimo da arrematação será de 80% (oitenta por cento) do 
valor da avaliação do bem, objeto da alienação. Condições de pagamento: o pagamento 
será preferencialmente à vista, ou de forma parcelada, sendo 30% (trinta por cento) no 
ato da realização da hasta pública e o restante em 06 (seis) parcelas, corrigidas conforme 
disposto e seguindo também no art. 916 do novo CPC. 
 
2º Leilão: O valor do preço mínimo da arrematação será de 80% (oitenta por cento) do 
valor da avaliação do bem, objeto da alienação. Condições de pagamento: o pagamento 
será preferencialmente à vista, ou de forma parcelada, sendo 30% (trinta por cento) no 
ato da realização da hasta pública e o restante em 06 (seis) parcelas, corrigidas conforme 
disposto e seguindo também no art. 916 do novo CPC. 
 
 
DEPOSITÁRIO: Camila Rosemberg Cabral Gomes. 
 

ENDEREÇO: Rua sete, s/n, b. Silvano Polis (próximo ao Jardim Vitória), Cuiabá/MT.      

 
LOCAL ONDE SE ENCONTRA O BEM: Rua sete, s/n, b. Silvano Polis (próximo ao 
Jardim Vitória), Cuiabá/MT.   
 

 

 

 



9ª VARA DO TRABALHO DE CUIABÁ 

 
 
 

EDITAL DE ALIENAÇÃO JUDICIAL 
 
O Doutor Wanderley Piano da Silva, Juiz Titular da 9ª 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: 10/03/2023, das 08:30h às 14:30h - Início de lances via internet: 
01/03/2023. 
Data do 2º LEILÃO: 24/03/2023, das 08:30h às 14:30h - Início de lances via internet: 
14/03/2023. 
 
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(a): Rodrigo Schmitz (www.hammer.lel.br), telefone 0800 800 0086. 

 
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.hammer.lel.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: 
XXVIII. 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). 

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

XXX. 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, atualizado pela R.A SECOR N. 12/2021, disponível no 
link http://portal.trt23.jus.br/portal/leil%C3%B5es, na aba “Regulamentação”, do sítio 
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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. O leilão terá início às 08h30 nas datas designadas de forma presencial no Auditório 
do CEFOR, no 6º. andar do Prédio Administrativo do TRT da 23ª Região, com 
transmissão simultânea ao vivo pelo site endereço: (www.hammer.lel.br), com a 

possibilidade de dar lances on-line. Os lotes serão apregoados na ordem crescente. Em 
caso de oferta de lance, o leiloeiro abrirá a disputa com cronômetro regressivo (controlado 
pelo sistema) e nenhuma disputa por lote será encerrada antes do término da contagem 
regressiva por, no mínimo, 3 (três) minutos abertos sem o recebimento de lance. 
2. Os lotes não arrematados durante a sua chamada permanecerão em aberto para 
receber lance até o término do leilão às 14h30. Todavia, em caso de recebimento de lance 
(presencial ou on-line), antes do horário de seu encerramento, o leiloeiro abrirá a disputa 
com cronômetro regressivo (controlado pelo sistema), na forma descrita no item anterior. 
Caberá à parte interessada ficar atenta às disputas e lances ofertados no transcorrer do 
leilão (presencialmente ou on-line), desde o horário de início do evento, sob pena de 
deixar precluir o seu direito de arrematação. 
3. 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. 
4. 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. 
5. 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).  
6. 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). 
7. 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, observada a ordem de citação, a omissão e a 
compatibilidade, principalmente dos dois últimos institutos. 
8. 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”, do sitio eletrônico 
deste Tribunal Regional (www.trt23.jus.br), que regulamenta o pagamento ao leiloeiro 
Oficial. 
9. 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. 
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1 - PROCESSO:  0000089-39.2017.5.23.0009 (PJE) 
AUTOR: FABIO RODRIGUES DA SILVA   CPF: 031.048.801-07 

ADVOGADO: NADIELLY GARBIN FEITOSA   OAB/MT 13940       
RÉU: CMM CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP E OUTROS (2) CNPJ 
11.058.896/0001-86            

ADVOGADO: ALLAN VAGNER SCHMIDEL OAB/MT 7504 
REU: CAIO JORGE DA SILVA    CPF 022.522.171-38 

ADVOGADO: JOILTON JOSÉ LEITE OAB/MT 19278 

 
DESCRIÇÃO DO BEM: Casa nº 22, prevista para construção no Condomínio “Victória II 
Residence”, em início precário de obras. A construção está sendo executada em uma 
área remembrada denominada “A2”, à Rua 08 esq. com a Rua 03 (Castro Branco) –
Quadra 02 – Loteamento Jardim Beira Rio (lateral do bairro Coophamil), Cuiabá-MT. 
Acesso : Bairro Coophamil, Rua 08, Loteamento Jardim Beira Rio. Matrícula 24356 no 
Cartorio do 7º Oficio de Cuiabá , esta matrícula refere-se à área total do condomínio. 
Benfeitorias: A casa 22 está no inicio de sua construção. Apenas parte do piso e algumas 
paredes (alvenarias com tijolos sem reboco) estão parcialmente construídas. Não 
iniciaram ainda as construções da laje e cômodos do 1º pavimento. Construçao parada. A 
localidade do condomínio e servida com todos os Serviços Publicos: asfalto, calçada, luz, 
telefone, água. Topografia: plana, fácil acesso. 
 
Imóvel com dívidas fiscais junto ao Município de Cuiabá. 
 
DATA DA AVALIAÇÃO: 14/02/2022   VALOR DA AVALIAÇÃO:  R$ 115.000,00 
(CENTO E QUINZE MIL REAIS). 
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 
1º Leilão:   Lance mínimo de 60% do valor da avaliação do bem.                           
 
2º Leilão:  Lance mÍnimo de 60% com a possibilidade de parcelamento com a entrada de 

30% e saldo remanescente em 20(vinte) parcelas mensais e consecutivas de entrada 

saldo remanescente em 20(vinte) parcelas mensais e consecutivas.                            

 
DEPOSITÁRIO: FRANCISCO KLEBER DA SILVA. 
 
ENDEREÇO: RODOVIA HELDER CANDIA,1922, BAIRRO RIBEIRÃO DO LIPA, 
CUIABA/MT. 
 
LOCAL ONDE SE ENCONTRA O BEM: LOTEAMENTO JARDIM BEIRA RIO, 
CUIABÁ/MT (RUA 08, ESQ. COM RUA 03 (CASTRO BRANCO) –QUADRA 02).     
    
 

 

 VARA DO TRABALHO DE JACIARA 

 
EDITAL DE ALIENAÇÃO JUDICIAL 

 
O Doutor PLINIO GEVEZIER PODOLAN, Juiz Titular da Vara do Trabalho de Jaciara, 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: 10/03/2023, das 08:30h às 14:30h - Início de lances via internet: 
01/03/2023. 
Data do 2º LEILÃO: 24/03/2023, das 08:30h às 14:30h - Início de lances via internet: 
14/03/2023. 
 
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(a): Rodrigo Schmitz (www.hammer.lel.br), telefone 0800 800 0086. 
 
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.hammer.lel.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. O leilão terá início às 08h30 nas datas designadas de forma presencial no Auditório 
do CEFOR, no 6º. andar do Prédio Administrativo do TRT da 23ª Região, com 
transmissão simultânea ao vivo pelo site endereço: (www.hammer.lel.br), com a 
possibilidade de dar lances on-line. Os lotes serão apregoados na ordem crescente. Em 
caso de oferta de lance, o leiloeiro abrirá a disputa com cronômetro regressivo (controlado 
pelo sistema) e nenhuma disputa por lote será encerrada antes do término da contagem 
regressiva por, no mínimo, 3 (três) minutos abertos sem o recebimento de lance. 
2. Os lotes não arrematados durante a sua chamada permanecerão em aberto para 
receber lance até o término do leilão às 14h30. Todavia, em caso de recebimento de lance 
(presencial ou on-line), antes do horário de seu encerramento, o leiloeiro abrirá a disputa 
com cronômetro regressivo (controlado pelo sistema), na forma descrita no item anterior. 
Caberá à parte interessada ficar atenta às disputas e lances ofertados no transcorrer do 
leilão (presencialmente ou on-line), desde o horário de início do evento, sob pena de 
deixar precluir o seu direito de arrematação. 
3. 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. 
4. 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. 
5. 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).  
6. 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). 
7. Quem pretender arrematar, adjudicar ou remir ditos bens deveráestar 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, observada a ordem de citação, a omissão e a 
compatibilidade, principalmente dos dois últimos institutos. 
8. 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”, do sitio eletrônico 
deste Tribunal Regional (www.trt23.jus.br), que regulamenta o pagamento ao leiloeiro 
Oficial. 
9. 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. 
 
 
 
 
 
 
1 - PROCESSO N°: 0000095-49.2020.5.23.0071 (PJE)  
AUTOR: EDENIZIA ALVES DE ALMEIDA - CPF: 835.211.942-72 
ADVOGADO: LINA MITIKO MAKUTA DA SILVA - OAB: 16677/MS 
RÉU: VALDEMILSON DE ARRUDA - CPF: 693.651.991-15 
ADVOGADO: EDSON CORREA DA SILVA - OAB: 22655/MT 
 



DESCRIÇÃO DO BEM: Uma caminhonete I/Toyota Hilux CD SR5 4x4 - diesel, de cor 
verde, de placa AJJ 5293, ano/modelo 2000, chassi: 8AJ33LNA3Y9330046, renavam: 
739971379. O veículo está parado desde o ano de 2016, sem funcionamento. Possui o 
farol dianteiro direito quebrado, assim como o farol traseiro esquerdo. O retrovisor 
esquerdo também está quebrado e não há maçaneta na porta do motorista. Está com o 
banco de couro rasgado e, além disso, há muitos arranhões e amassados em sua lataria. 
Encontra-se em ruim estado de conservação. 
 
DATA DA AVALIAÇÃO: 06/10/2022. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 34.000,00 (trinta e 
quatro mil reais), com base no método comparativo de mercado (tabela Fipe). 
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 
1º Leilão: Lance mínimo de 100% do valor da avaliação. 
 
2º Leilão: Lance mínimo de 60% sobre o valor da avaliação. As condições de pagamento 
(eventual pedido de parcelamento) deverá observar o limite de 24 parcelas mensais e 
consecutivas e estará sujeito à análise judicial após efetivada a proposta e efetuado o 
pagamento de "entrada" no importe de 30% do valor da arrematação e a comissão do 
leiloeiro designado (5% do valor da arrematação) (ID 35e3617 da CP 603-58.2021); 
 
DEPOSITÁRIO: Sra. Karoline Gonçalves de Arruda, brasileira, solteira, RG: 2539435-5 
SSP/MT, CPF: 052.275.971-89, filiação: Valdemilson de Arruda e Eny Gonçalves Souza. 
 
ENDEREÇO: Avenida Agro Vila, S/N, ao lado da escola municipal da comunidade Agro 
Vila João Ponce de Arruda, no município de Campo Verde-MT. 
 
LOCAL ONDE SE ENCONTRA O BEM: Avenida Agro Vila, S/N, ao lado da escola 
municipal da comunidade Agro Vila João Ponce de Arruda, no município de Campo Verde-
MT. 
 
OBSERVAÇÃO: 
a) a alienação judicial de bens é meio de aquisição originária, nos termos do Código Civil, 
Art. 1499, VI, portanto os ônus e restrições anteriores à arrematação são de incumbência 
da parte executada, à exceção daqueles oriundos do poder de polícia estatal (servidão 
administrativa, reserva legal, entre outros). 
 
 
 
 
2 - PROCESSO N°: 0000245-59.2022.5.23.0071 (PJE)  
AUTOR: BISMARCK LEANDRO PEREIRA DA SILVA - CPF: 241.300.011-91 
ADVOGADO: ADRIANO DAMIN - OAB: 4719/MT 
ADVOGADO: LUÍS HENRIQUE CARLI - OAB: 8559/MT  
RÉU: VIACAO SOL NASCENTE LTDA - CNPJ: 04.487.514/0001-74 
ADVOGADO: THIAGO AFFONSO DIEL - OAB: 19144/MT 
 
DESCRIÇÃO DO BEM: imóvel situado na Rua Pará, 174, São Lourenço, Campo Verde-
MT, com área total de 260 m², sendo 212,72 m² de área construída (conforme boletim de 
cadastro imobiliário - BCI). O imóvel encontra-se fechado, sem morador há algum tempo, 
razão pela qual não foi possível avaliar a área construída. A avaliação foi realizada 
apenas com base no terreno e valor de mercado imobiliário local (pesquisa online e 



imobiliárias locais). O referido imóvel foi registrado sob a Matrícula n° 5.081 – Livro nº 02 
– fl.. 046 e ss, do 1º Ofício de Registro Geral de Imóveis, Títulos e Documentos da 
Comarca de Campo Verde/MT, na qual consta seus limites e confrontações: pela frente, 
com o leito da atual Rua Pará, antiga Rua 05, na distância de 10,00 metros; aos fundos, 
com o lote nº 17, na mesma distância de 10,00 metros; pelo lado direito, com o lote n° 13, 
na distância de 26,00 metros; e, finalmente, pelo lado esquerdo, com o lote n° 11, também 
na distância de  26,00 metros. 
 
Ônus:  
a) Estes autos concentram a execução em favor de si - CP 0000245-59.2022.5.23.0071 
(autos n. 0000333-69.2020.5.23.0006 - 6ª VT de Cuiabá/MT), Execução de R$49.666,48 - 
e dos processos ns. CP 0000299-10.2022.5.23.0076 (autos n. 0000464-
81.2020.5.23.0026 - VT Barra do Garças/MT), Execução de R$31.487,97; CP 0000146-
89.2022.5.23.0071 (autos n. 0000501-62.2020.5.23.0009 - 9ª VT de Cuiabá/MT), 
Execução de R$61.665,62; CP 0000659-91.2021.5.23.0071 (autos n. 0000659-
91.2021.5.23.0071 - 6ª VT de Cuiabá/MT), Execução de R$13.529,40; CP 0000601-
88.2021.5.23.0071 (autos n. 0000799-75.2020.5.23.0002 - 7ª VT de Cuiabá/MT), 
Execução de R$35.928,43; CP 0000107-92.2022.5.23.0071 (autos n. 0000801-
45.2020.5.23.0002) - 5ª VT de Cuiabá/MT), Execução de R$22.759,69); CP 0000603-
58.2021.5.23.0071 (autos n. 0000912-88.2018.5.23.0005) - 5ª VT de Cuiabá/MT), 
Execução de R$125.982,92, totalizando, aproximadamente, e sem atualização, o 
montante de R$ 341.020,51. 
b) Desde a aquisição do imóvel n. 5.081 pela executada em 18/06/2004, constam 16 
averbações de indisponibilidade: a primeira foi protocolada no dia 20/05/2021 às 12:37 
(protocolo n° 77.378) e a última foi protocolada no dia 24/05/2022 às 12:37 (protocolo n° 
81.534), conforme matrícula em anexo (ID b507ede). 
 
DATA DA AVALIAÇÃO: 03/08/2022. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 322.000,00. 
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 
1º Leilão: Lance mínimo de 100% do valor da avaliação. 
 
2º Leilão: Lance mínimo de 60% sobre o valor da avaliação. As condições de pagamento 
(eventual pedido de parcelamento) deverá observar o limite de 6 parcelas mensais e 
consecutivas e estará sujeito à análise judicial após efetivada a proposta e efetuado o 
pagamento de "entrada" no importe de 30% do valor da arrematação e a comissão do 
leiloeiro designado (5% do valor da arrematação) (ID 35e3617 da CP 603-58.2021); 
 
DEPOSITÁRIO: Penhora registrada na matrícula do imóvel. 
 
ENDEREÇO: Não se aplica. 
LOCAL ONDE SE ENCONTRA O BEM: localizado no Município de Campo Verde-MT, na 
Rua Pará, 174, bairro São Lourenço. 
 
OBSERVAÇÃO: 
a) a alienação judicial de bens é meio de aquisição originária, nos termos do Código Civil, 
Art. 1499, VI, portanto os ônus e restrições anteriores à arrematação são de incumbência 
da parte executada, à exceção daqueles oriundos do poder de polícia estatal (servidão 
administrativa, reserva legal, entre outros). 
 
 



 

 VARA DO TRABALHO DE JUÍNA 

 
 
 

EDITAL DE ALIENAÇÃO JUDICIAL 
 
O Doutor ADRIANO ROMERO DA SILVA, Juiz Titular da Vara do Trabalho de Juina, 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: 10/03/2023, das 08:30h às 14:30h - Início de lances via internet: 
01/03/2023. 
Data do 2º LEILÃO: 24/03/2023, das 08:30h às 14:30h - Início de lances via internet: 
14/03/2023. 
 
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(a): Rodrigo Schmitz (www.hammer.lel.br), telefone 0800 800 0086. 

 
Da Arrematação:  1º LEILÃO e 2º LEILÃO – lance mínimo  - R$ 210.000,00, 
correspondente a 70% do valor de avaliação. 
 
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.hammer.lel.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: 
2. 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). 

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

4. 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, atualizado pela R.A SECOR N. 12/2021, disponível no 
link http://portal.trt23.jus.br/portal/leil%C3%B5es, na aba “Regulamentação”, do sítio 

https://www.maisativojudicial.com.br/
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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. O leilão terá início às 08h30 nas datas designadas de forma presencial no Auditório 
do CEFOR, no 6º. andar do Prédio Administrativo do TRT da 23ª Região, com 
transmissão simultânea ao vivo pelo site endereço: (www.hammer.lel.br), com a 

possibilidade de dar lances on-line. Os lotes serão apregoados na ordem crescente. Em 
caso de oferta de lance, o leiloeiro abrirá a disputa com cronômetro regressivo (controlado 
pelo sistema) e nenhuma disputa por lote será encerrada antes do término da contagem 
regressiva por, no mínimo, 3 (três) minutos abertos sem o recebimento de lance. 
2. Os lotes não arrematados durante a sua chamada permanecerão em aberto para 
receber lance até o término do leilão às 14h30. Todavia, em caso de recebimento de lance 
(presencial ou on-line), antes do horário de seu encerramento, o leiloeiro abrirá a disputa 
com cronômetro regressivo (controlado pelo sistema), na forma descrita no item anterior. 
Caberá à parte interessada ficar atenta às disputas e lances ofertados no transcorrer do 
leilão (presencialmente ou on-line), desde o horário de início do evento, sob pena de 
deixar precluir o seu direito de arrematação. 
3. 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. 
4. 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. 
5. 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).  
6. 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). 
7. 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, observada a ordem de citação, a omissão e a 
compatibilidade, principalmente dos dois últimos institutos. 
8. 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”, do sitio eletrônico 
deste Tribunal Regional (www.trt23.jus.br), que regulamenta o pagamento ao leiloeiro 
Oficial. 
9. 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. 
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1 - PROCESSO CartPrecCiv: 0000154-36.2022.5.23.0081 

RECLAMANTE: HUMBERTO SOUSA LIMA FALCONI 
RECLAMADO: INSTITUTO DE EDUCACAO BOM JESUS DE 
CUIABA - EPP E OUTROS (5) 
 
 DESCRIÇÃO DO BEM: 
 

Matrícula 3.358 - LOTE Nº 16 DA QUADRA 98, SETOR “F” – RESIDENCIAL, 
EXPANSÃO URBANA DE JUÍNA, COM ÁREA DE 490,00 M² (QUATROCENTOS E 
NOVENTA METROS QUADRADOS), LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE JUÍNA-MT, 
possuindo os seguintes limites e confrontações: Ao Norte: Lote 17; Ao Sul: Lote 15; A 
Leste: Rua Siqueira Campos; A Oeste: Lote 05. SITUAÇÃO DOS MARCOS: Frente: Rua 
Siqueira Campos – 14,00 metros; Lado Direito: Lote 15 – 35,00 metros; Fundos: Lote 05 – 
14,00 metros; Lado Esquerdo: Lote 17 – 35,00 metros. 
Gravames:  
AV-02- Registro de penhora vinculado aos autos 0002017-42.2013.5.23.0081, conforme 
mandado datado em 21.05.2013, expedido pela Vara do Trabalho de Juina; 
AV-03- Registro de indisponibilidade   vinculado aos autos 01264200100123000, emitido 
pela 1ª Vara do Trabalho de Cuiába, datado em 25.07.2014. 
AV-04 - Registro de cancelamento de indisponibilidade vinculado aos autos 
01264200100123000, emitido pela 1ª Vara do Trabalho de Cuiába, datado em 05.05.2020. 
  
DATA DA AVALIAÇÃO: 31/05/2022 . VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 150.000,00 (cento e 
cinquenta mil reais). 
 
Matrícula 3.359 - LOTE Nº 17 DA QUADRA 98, SETOR “F” – RESIDENCIAL, 
EXPANSÃO URBANA DE JUÍNA, COM ÁREA DE 490,00 M² (QUATROCENTOS E 
NOVENTA METROS QUADRADOS), LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE JUÍNA-MT, 
possuindo os seguintes limites e confrontações: Ao Norte: Lote 18; Ao Sul: Lote 16; A 
Leste: Rua Siqueira Campos; A Oeste: Lote 04. SITUAÇÃO DOS MARCOS: Frente: Rua 
Siqueira Campos – 14,00 metros; Lado Direito: Lote 16 – 35,00 metros; Fundos: Lote 04 – 
14,00 metros; Lado Esquerdo: Lote 18 – 35,00 metros. 
Gravames: 
AV-02- Registro de penhora vinculado aos autos 0002017-42.2013.5.23.0081, conforme 
mandado datado em 21.05.2013, expedido pela Vara do Trabalho de Juina; 
AV-03- Registro de penhora vinculado aos autos 000299-73.2014.5.23.0081, conforme 
mandado datado em 19.06.2015, expedido pela Vara do Trabalho de Juina; 
AV-04- Registro de indisponibilidade   vinculado aos autos 01264200100123000, emitido 
pela 1ª Vara do Trabalho de Cuiába, datado em 25.07.2014. 
AV-05 - Registro de cancelamento de indisponibilidade vinculado aos autos 
01264200100123000, emitido pela 1ª Vara do Trabalho de Cuiába, datado em 05.05.2020. 
  
DATA DA AVALIAÇÃO: 31/05/2022 .VALOR DA AVALIAÇÃO:R$ 150.000,00 (cento e 
cinquenta mil reais). 
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 
1º e 2º Leilão: Preço mínimo de alienação - R$ 210.000,00 - correspondente a 70% do 
valor de avaliação. O parcelamento em até 10 vezes, corrigido monetariamente pelo 
INPC.  
Observação: Nos termos do art. 895, § 1º,CPC, o arrematante deverá prestar caução 
idônea, ficando a critério do Juízo deprecado, sua aceitação, haja vista que a 



expedição da Carta de Arrematação e de sua competência, ressaltando que acaso o 
Arrematante esteja impossibilitado de prestar a caução, o bem deverá permanecer 
em posse do depositário até o adimplemento de todas as parcelas indicadas na 
proposta de arrematação. 
 

DEPOSITÁRIO: Sr. Clódis Antônio Menegaz, CPF nº 346.143.461-20. 
 
ENDEREÇO: Av. Gabriel Muller, s/n, Bairro Módulo 01 - Juina-MT, CEP 78.320-000 
(AJES). 
 
LOCAL ONDE SE ENCONTRA O BEM: Rua Siqueira Campos, n. 83 W (Matrícula 3358) 
e n.97 W(Matrícula 3359), Módulo 5, Juína-MT, CEP 78320-00. 
 
 
 
2 - PROCESSO CartPrecCiv: 00000174-27.2022.5.23.0081(PJE) 
RECLAMANTE: VERA DO ESPIRITO SANTO       
ADVOGADO: MOACY FELIPE CAMARAO - (OAB: MT5040)    
RECLAMADO: ESPÓLIO DE PIERRE MARRET E OUTROS (2)           
ADVOGADO:  HUGO MARCELO ROCHA - (OAB: GO27017) 
 
DESCRIÇÃO DO BEM: 01 (um) Lote urbano nº 26, Quadra 02, Eixo Comercial, Juína 1ª 
Fase, com área de 300,00m² (trezentos metros quadrados), localizados no Núcleo 
Pioneiro Projeto Juína, no Município de Juína-MT, matrícula de n. 18.706 do 6º Ofício de 
Cuiabá-MT,  possuindo os seguintes limites e confrontações: Ao Norte: com o lote 01; Ao 
Sul com a Av. Perimetral 05; A Leste, com o lote 25; A Oeste, com a Rua entre as quadras 
01 e 02. SITUAÇÃO DOS MARCOS: 1.2 – Frente com a Av. Perimetral 05, distância de 
10,00m; 2.3 – Lado direito com a Rua entre a quadra 01 e 02, distância de 30,00m; 3.4 – 
Fundos com o lote 01, distância de 10,00m; A.1 – Lado esquerdo com o lote 29, distância 
de 30,00m.  
Observação 1: No lote consta uma construção de aproximadamente 300m² que 
compreende 3 lojas comerciais (Barbearia Buenos, Divas Cabeleireira e Sorveteria Sorv 
Bom), além de uma área nos fundos da Barbearia Buenos de aproximadamente 15 m² em 
que está sendo acumulado lixo e entulho, contendo um pequeno tanque, um pequeno 
barracão e uma caixa d’água.  
Observação 2: A Barbearia Buenos é separada por divisórias, aparentemente de gesso, 
compreendendo o salão principal, um corredor com espaço para lavagem de cabelos, um 
pequeno anexo com banheiro e os fundos com uma área de aproximadamente 15m² com 
uma caixa d’água, onde há acumulo de material de construção e entulho, além de um 
pequeno barracão e uma caixa d’água.  
Observação 3: A Sorveteria é compreendida pelo salão principal, um banheiro e uma 
área de apoio para as preparações que são ali servidas. Em relação ao espaço físico que 
compreende a loja Divas Cabeleireira, em vistoria, constatei que a empresa está inativa. 
O acesso é realizado pela Travessa Zuelina C Fonseca e coincide com o espaço dos 
fundos do salão principal da Barbearia Buenos. 
 

DATA DA AVALIAÇÃO: 10/06/2022. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 850.000,00 (oitocentos 
e cinquenta mil reais). 
 

 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 



1º e 2º leilão: lance mínimo de 80% do valor da avaliação e as seguintes condições 
de  pagamento: será preferencialmente à vista ou de forma parcelada, em até 10 parcelas 
iguais e sucessivas. Em caso de parcelamento, deverá ser pago, pelo menos, 25% do 
valor do lance à vista. 
 

DEPOSITÁRIO: Sr. Amauri Ribeiro, CPF nº. 814.091.331-68, Telefone 66 98427-2826, 
residente na Rua Antônio José de Oliveira, nº 778 E, Palmiteira, Juína-MT, CEP 78320-
000, referente ao espaço físico que compreende a Sorveteria Sorv Bom; e Sr. Frank 
Pereira Buenos, CPF nº. 765.312.441-00, Telefone 66 98432-7522, residente na Rua 
Juara, nº 418 W, Módulo 5, Juína-MT, CEP 78320-000, referente ao espaço físico que 
compreende a Barbearia Buenos. 
 
LOCAL ONDE SE ENCONTRA O BEM: Avenida Mato Grosso, nº. 139-N, Centro, Juína-
MT.     
 
 
 

3 - PROCESSO CartPrecCiv: 0000304-17.2022.5.23.0081(PJE) 

AUTOR: MARLON DA SILVA 
ADVOGADO: Não informado nos autos 
RÉU: ANDRESA CAROLINA DOS SANTOS 
ADVOGADO: Não informado nos autos  
 
DESCRIÇÃO DO BEM:  
   
01 (uma)  Poltrona "papai", em suede marrom, em bom estado de conservação, no valor 
de R$ 600,00; 
01 (uma) Poltrona em couro sintético preto, em regular estado de conservação, no valor 
de R$ 180,00;  
01 (uma) Smart TV, marca Samsumg, 55 polegadas, com aproximadamente 5 anos de 
uso, no valor de R$ 1.800,00; 
01 (uma) Mesa de madeira com bancos, não envernizada, com aproximadamente 3,5m x 
1m, em regular estado de conservação, no valor de R$ 3.000,00; 
01 (uma) bicicleta infantil branca, marca Caloi, de 7 marchas, em regular estado de 
conservação, no valor de R$ 450,00; 
01 (uma) bicicleta branca, Marca GTMax, modelo CXR 29ER, em regular estado de 
conservação, no valor de R$ 1.000,00; 
01 (um) Freezer horizontal, Marca Eletrolux, de 314 litros, em regular estado de 
conservação, no valor de R$ 1.200,00. 
 
VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 8.230,00 (oito mil e duzentos e trinta reais). DATA DA 
AVALIAÇÃO: 01/09/2022. 
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 
1º Leilão: lance mínimo de 100% do valor da avaliação. 
 

2º Leilão: lance mínimo de 50% do valor da avaliação, com pagamento à vista ou, no 
prazo de até 15 dias, mediante caução. 
 



Parcelamento: em todo caso, o pagamento poderá ser realizado em prestações, 
mediante depósito de, pelo menos, 25% do valor do lance à vista e o restante em 
até 30 meses, garantido por caução idônea, por se tratar de bens móveis.   
 
DEPOSITÁRIO: ANDRESA CAROLINA DOS SANTOS.  

ENDEREÇO: Avenida das Camélias, nº. 249-N, Bairro Módulo IV, Juina-MT. 
 
LOCAL ONDE SE ENCONTRA O BEM: Avenida das Camélias, nº. 249-N, Bairro Módulo 
IV, Juina-MT. 
 
 
 
4 - PROCESSO: 0000489-89.2021.5.23.0081- (PJE) 
AUTOR: NILSON ROBERTO FORTUNATO    
RÉU: EDGAR CARLOS GIROTO, CLOVIS ZEVE COIMBRA e REGINALDO FERREIRA 
DA SILVA           
      
 
DESCRIÇÃO DO BEM: 
Uma área de terras com 4.017,4164 ha, denominada “Fazenda Rio Preto II”, 
desmembrada de área maior, situada no município de Juína/MT, ficando a área de 
4.017,4164 ha, com os seguintes limites e confrontações: Do MP1 ao MP2, rumo 
49º05’28’’ NE e distância de 4.489,99 metros, confrontando com a Fazenda Rio Preto I; o 
MP2 ao MP3, rumo de 32º05’56’’NW e distância de 4.047,46 metros, confrontando a 
Fazenda Rio Preto I; do MP3 ao MP4, rumo de 55º33’55’’ NE e distância de 1.224,32 
metros, confrontando com a Fazenda Rio Preto I; do MP4 ao MP5 rumo 31º37’41’’ NW e 
distância de 4.330,48 metros, confrontando com Manoel Libório; do MP5 ao MP6, rumo 
46º34’07’’ NW e distância de 5.580,82 metros, confrontando com Filadelfo dos Reis Dias; 
do MP6 ao MP1, rumo 30º28’06’’ SE e distância de 8.021,90 metros, confrontando com 
Wanira Darc Ferreira da Silva Altimari, fechando assim o caminhamento. 
 
 
Matrícula: nº 1.519 registrada no 1º Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e 
Documentos da Comarca de Juína/MT. 
 
Gravames: 
 
AV-01 – Termo de Responsabilidade e Preservação da Floresta, firmado com o IBAMA, 
averbado no 6º Ofício Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT. 
 
AV-02 – Hipoteca de 1º grau em favor da Shel do Brasil S/A, averbado no 6º Ofício 
Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT. 
 
AV-03 – Hipoteca de 1º grau, credor Shell do Brasil S/A com cessão parcial de patrimônio 
para a empresa AGIP do Brasil S/A. 
 
R-06 - Hipoteca de 2º grau, credor AGIP do Brasil S/A. 
 
R-07 – Penhora processo nº 2005/62 da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT. 
 
R-08 – Arresto do processo nº 2006.10529-7 – 2ª Vara Federal Seção Judiciária de MT. 
 



R-09 - Arresto do processo nº 2006.10523-5, 2ª Vara Federal Seção Judiciária de MT. 
 
R-10 - Arresto do processo nº 2006.10521-8, 2ª Vara Federal Seção Judiciária de MT. 
 
R-11 – Arresto do processo nº 2006.36.00.0011290-9, 1ª Vara Seção Judiciária de MT. 
 
AV – 12 – Ação de Execução de Título Extrajudicial, processo nº 344/2007 – Cód. 32836, 
1ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT – R$ 187.306,78. 
 
R-13 – Penhora do processo de Execução nº 0011100-87.2010.5.23.0081, Vara do 
Trabalho de Juína/MT, R$ 93.244,58. 
 
R-14 – Penhora – Ação de Execução de Título Extrajudicial, processo nº 2008/98, 3ª Vara 
Cível da Comarca de Várzea Grande/MT. 
 
AV – 15 – Ação de Execução de Título Judicial, processo nº 2006/105, código 92601, 3ª 
Vara Cível de Várzea Grande/MT, R$ 98.180,90. 
 
AV – 16 – Ação de Execução de Título Extrajudicial, processo nº 2006/305, código 96725, 
3ª Vara Cível de Várzea Grande/MT, R$ 61.856,19. 
 
R-17 – Penhora, Ação de Execução de Título Extrajudicial, processo nº 132/2007, 4ª Vara 
Cível de Várzea Grande/MT. 
 
R-18 – Penhora, Ação de Cumprimento de Sentença, processo nº 2006.36.00.010531-0, 
3ª Vara Federal de Mato Grosso. 
 
R-19 – Penhora (referente ao arresto nº 9), Ação de Cumprimento de Sentença, processo 
nº 2008.36.00.010375-0, 2ª Vara Federal de Mato Grosso. 
 
AV-20 – Penhora (referente a arresto nº 8), Ação de Cumprimento de Sentença, processo 
nº 2006.36.00.010529-7. 
 
AV-21 – Penhora, Ação de Cumprimento de Sentença, processo nº 2006.36.00.011290-9, 
1ª Vara Federal Seção Judiciária MT. 
 
AV-22 – Penhora, Ação de Execução de Título Judicial, processo nº 2351-
16.2007.811.0002, 2ª Vara Cível de Várzea Grande/MT. 
 
AV-23 – Penhora, Carta Precatória Cível, processo nº 85-08.2016.4.01.3606, Vara Única 
Subseção Judiciária de Juína/MT. 
 
AV-24 – Baixa de penhora registrada sob nº 13, do processo de Execução nº 0011100-
87.2010.5.23.0081, Vara do Trabalho de Juína/MT. 
 
AV-25 – Penhora, Processo de Execução Cível e do Trabalho nº 1008-82.2007.811.0002, 
3ª Vara Cível de Várzea Grande/MT, R$ 286.652,80. 
 
AV-26 – Penhora, Processo de Execução nº 2006.36.00.010530-7, 2ª Vara Federal Seção 
Judiciária de MT, R$ 125.895,33. 
 



AV-27 – Baixa de penhora registrada sob nº 18, Ação de Cumprimento de Sentença, 
processo nº 0010530-55.2006.4.01.3600 (número antigo 2006.36.00.010531-0), 3ª Vara 
Federal de Mato Grosso. 
 
AV-28 – Indisponibilidade, Processo nº 0069400-82.2010.5.23.0003, 3ª Vara do Trabalho 
de Várzea Grande/MT. 
 
AV-29 – Indisponibilidade, Processo nº 0000794-11.2015.5.23.0008, 8ª Vara do Trabalho 
de Cuiabá/MT. 
 
AV-30 – Indisponibilidade, Processo nº 0000794-11.2015.5.23.0008, 8ª Vara do Trabalho 
de Cuiabá/MT. 
 
AV-31 – Indisponibilidade, processo nº 2007.36.00.005647-6, 2ª Vara do Trabalho de 
Cuiabá/MT e Tribunal Regional Federal da Primeira Região. 
 
AV-32 – Penhora, Execução de Título Extrajudicial processo nº 15650-89.2009.811.0002, 
código 235741, 2ª Vara Cível de Várzea Grande, R$ 75.819,97. 
 
AV-33 – Indisponibilidade, Processo nº 0001547-91.2017.5.23.0106, 1ª Vara do Trabalho 
de Várzea Grande. 
 
AV-34 – Indisponibilidade, processo nº 105236320064013600, 4ª Vara do Trabalho de 
Cuiabá/MT – TRF 1ª Região. 
 
AV-35 – Penhora, Execução de Título Extrajudicial processo nº 266-26.2007.811.0008, 1ª 
Vara Cível de Barra do Bugres/MT. 
 
AV-36 – Cancelamento de Indisponibilidade (referente AV-29 e AV-30), Processo nº 
0000794-11.2015.5.23.0008, 8ª Vara do Trabalho de Cuiabá/MT. 
 
AV-37 – Indisponibilidade, processo nº 00015331020078160072, Vara Cível da Fazenda 
Pública, Acidentes do Trabalho Registros Público e Corregedoria do Foro Extrajudicial 
Juizado Especial Cível e Juizado Especial da Fazenda Pública de Colorado/PR. 
 
AV-38 – Penhora, processo nº 2007.36.00.006030-8, 2ª Vara Cível de Cuiabá/MT. 
 
AV-39 – Indisponibilidade, processo nº 0000315-50.2017.5.23.0007, 7ª Vara do Trabalho 
de Cuiabá/MT. 
 
 
Benfeitoria e ocupação: Não foi possível acessar a área interna da propriedade e avaliar 
eventuais benfeitorias pois a porteira estava fechada com cadeado. Conforme informação 
fornecida pelo gerente da Fazenda Amália, o imóvel encontra-se ocupado. Contudo, não 
foi possível contatar os ocupantes uma vez que a porteira estava trancada. De fora do 
imóvel foi possível observar que a vegetação nativa cobre a maior parte do terreno, 
conforme relatório fotográfico. 
 
DATA DA AVALIAÇÃO: 28/07/2022. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 14.060.935,00. 
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 



1º Leilão: Lance mínimo de 100% do valor da avaliação. 
 
2º Leilão: Lance mínimo de 70% do valor da avalição, podendo ser parcelado em até 12 
vezes. Havendo o parcelamento, 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 23ª Região). 
 
 
LOCAL ONDE SE ENCONTRA O BEM: Fazenda Rio Preto II, Zona Rural, Gleba Rio 
Preto, em Juína/MT. Localizado a aproximadamente 105 km da área urbano do município 
de Juína, conforme as seguintes direções: 50 km percorridos pela Rodovia MT 170 (saída 
para Brasnorte); entrada à direita na estrada vicinal (denominada Estrada do Rio Preto) e 
percurso de 22,4 km até o portão da Fazenda Areia Branca; após entrar na Fazenda Areia 
Branca, percurso de 13,1 km até a entrada da Fazenda Amália; após entrar na Fazenda 
Amália, percurso de 10,4 km até a porteira da Fazenda Rio Preto II (à direita). 
 
 
 
 

 

VARA DO TRABALHO DE MIRASSOL D’OESTE 

 
 
 

EDITAL DE ALIENAÇÃO JUDICIAL 
 
O(A) Doutor(a) Fabrício Martins Veloso, Juiz(íza) Substituto respondendo pela Vara do 
Trabalho de Mirassol D’Oeste, 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: 10/03/2023, das 08:30h às 14:30h - Início de lances via internet: 
01/03/2023. 
Data do 2º LEILÃO: 24/03/2023, das 08:30h às 14:30h - Início de lances via internet: 
14/03/2023. 
 
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(a): Rodrigo Schmitz (www.hammer.lel.br), telefone 0800 800 0086. 
 
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. 
 

https://www.maisativojudicial.com.br/


O portal web www.hammer.lel.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: 

IV. 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). 

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

VI. 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, atualizado pela R.A SECOR N. 12/2021, disponível no 
link http://portal.trt23.jus.br/portal/leil%C3%B5es, na aba “Regulamentação”, 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. O leilão terá início às 08h30 nas datas designadas de forma presencial no Auditório 
do CEFOR, no 6º. andar do Prédio Administrativo do TRT da 23ª Região, com 
transmissão simultânea ao vivo pelo site endereço: (www.hammer.lel.br), com a 
possibilidade de dar lances on-line. Os lotes serão apregoados na ordem crescente. Em 
caso de oferta de lance, o leiloeiro abrirá a disputa com cronômetro regressivo (controlado 
pelo sistema) e nenhuma disputa por lote será encerrada antes do término da contagem 
regressiva por, no mínimo, 3 (três) minutos abertos sem o recebimento de lance. 
2. Os lotes não arrematados durante a sua chamada permanecerão em aberto para 
receber lance até o término do leilão às 14h30. Todavia, em caso de recebimento de lance 
(presencial ou on-line), antes do horário de seu encerramento, o leiloeiro abrirá a disputa 
com cronômetro regressivo (controlado pelo sistema), na forma descrita no item anterior. 
Caberá à parte interessada ficar atenta às disputas e lances ofertados no transcorrer do 
leilão (presencialmente ou on-line), desde o horário de início do evento, sob pena de 
deixar precluir o seu direito de arrematação. 
3. 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. 
4. 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. 
5. 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).  

https://www.maisativojudicial.com.br/
http://portal.trt23.jus.br/portal/leilões
http://www.trt23.jus.br/
https://www.maisativojudicial.com.br/


6. 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). 
7. 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, observada a ordem de citação, a omissão e a 
compatibilidade, principalmente dos dois últimos institutos. 
8. 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”, do sitio eletrônico 
deste Tribunal Regional (www.trt23.jus.br), que regulamenta o pagamento ao leiloeiro 
Oficial. 
9. 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. 
 
 
 
 
1 - PROCESSO: 0000135-05.2019.5.23.0091 (PJE) 
AUTOR: JUNIOR APARECIDO PORTO SANTOS - CPF: 028.992.551-77       
ADVOGADO:  LUIZ PEREIRA PARDIN -CPF: 568.306.378-72      
RÉU: NILZA LEITE CAMPOS XAVIER 51312590106  - CNPJ: 20.683.204/0001-81                      
RÉU: POUZADA RIO DAS LUZES LTDA - ME  CNPJ: 05.818.880/0001-21 
ADVOGADO: CASSIANO D CRISTIAN DA SILVA JULIANI - CPF: 745.451.751-04 
 
DESCRIÇÃO DO BEM: 
 
01 Cervejeiro metalfrio, modelo VN50R, 220V, 497L, cor branca, usada, avaliado em 
R$ 5.317,00 (cinco mil, trezentos e dezessete reais); 
 
01 Refrigerador Metalfrio, Modelo VB40W, 220V, 350L, cor branca, usado no valor de 
R$ 3748,00 (três mil setecentos e quarenta e oito reais);    
   
01 Forno Elétrico de chão Upper Oven Convection, Profile, composto por 2 porta, usado, 
no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).                                                                            
                                                                                                                                             
DATA DA AVALIAÇÃO: 18/08/2022. VALOR DA AVALIAÇÃO:   R$ 19.065,00 
(dezenove mil e sessenta e cinco reais). 
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 
1º Leilão: lance mínimo de 100% do valor da avaliação dos bens objeto de alienação. 
Pagamento preferencialmente em parcela única, facultada aos interessados a 
apresentação de proposta de parcelamento na forma dos parágrafos 1º e 2º, do art. 895, 
do CPC. 
2º Leilão: lance mínimo de 50% do valor da avaliação dos bens objeto de alienação. 
Pagamento preferencialmente em parcela única, facultada aos interessados a 
apresentação de proposta de parcelamento na forma dos parágrafos 1º e 2º, do art. 895, 
do CPC. 
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DEPOSITÁRIO:  Orlandir Augusto de Paiva, brasileiro, casado, CPF 420.210.301-72. 
ENDEREÇO: Rodovia MT248, KM 03, Zona Rural de Indiavaí/MT. 
 
LOCAL ONDE SE ENCONTRA O BEM: Rodovia MT248, KM 03, Zona Rural de 
Indiavaí/MT. 
 
 
 

 

VARA DO TRABALHO DE PEIXOTO DE AZEVEDO 

 
 

EDITAL DE ALIENAÇÃO JUDICIAL 
 
O(A) Doutor(a) VICTOR MAJELA NABUCO DE MENEZES, Juiz Titular da Vara do 
Trabalho de Peixoto de Azevedo, 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: 10/03/2023, das 08:30h às 14:30h - Início de lances via internet: 
01/03/2023. 
Data do 2º LEILÃO: 24/03/2023, das 08:30h às 14:30h - Início de lances via internet: 
14/03/2023. 
 
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(a): Rodrigo Schmitz (www.hammer.lel.br), telefone 0800 800 0086. 

 
Da Arrematação:  1º LEILÃO – lance mínimo de 100% do valor de avaliação. 
                               2º LEILÃO – lance mínimo de 50% do valor de avaliação. 
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.hammer.lel.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: 
XXXI. 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). 

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

XXXIII. Participação por procuração: A procuração deverá conter poderes 
específicos para o ato de arrematação. 
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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, atualizado pela R.A SECOR N. 12/2021, disponível no 
link http://portal.trt23.jus.br/portal/leil%C3%B5es, na aba “Regulamentação”, 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. O leilão terá início às 08h30 nas datas designadas de forma presencial no Auditório 
do CEFOR, no 6º. andar do Prédio Administrativo do TRT da 23ª Região, com 
transmissão simultânea ao vivo pelo site endereço: (www.hammer.lel.br), com a 

possibilidade de dar lances on-line. Os lotes serão apregoados na ordem crescente. Em 
caso de oferta de lance, o leiloeiro abrirá a disputa com cronômetro regressivo (controlado 
pelo sistema) e nenhuma disputa por lote será encerrada antes do término da contagem 
regressiva por, no mínimo, 3 (três) minutos abertos sem o recebimento de lance. 
2. Os lotes não arrematados durante a sua chamada permanecerão em aberto para 
receber lance até o término do leilão às 14h30. Todavia, em caso de recebimento de lance 
(presencial ou on-line), antes do horário de seu encerramento, o leiloeiro abrirá a disputa 
com cronômetro regressivo (controlado pelo sistema), na forma descrita no item anterior. 
Caberá à parte interessada ficar atenta às disputas e lances ofertados no transcorrer do 
leilão (presencialmente ou on-line), desde o horário de início do evento, sob pena de 
deixar precluir o seu direito de arrematação. 
3. 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. 
4. 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. 
5. 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).  
6. 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). 
7. 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, observada a ordem de citação, a omissão e a 
compatibilidade, principalmente dos dois últimos institutos. 
8. 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”, do sitio eletrônico 
deste Tribunal Regional (www.trt23.jus.br), que regulamenta o pagamento ao leiloeiro 
Oficial. 
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9. 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. 

 

1- PROCESSO: 0000191-48.2020.5.23.0141 (PJE) 
AUTOR: FELIPE DO PRADO QUERINO       
ADVOGADO: LUIS AUGUSTO CUISSI - OAB/MT 14.430-A 
ADVOGADO: SIDNEI TADEU CUISSI - OAB/MS 17.252 
ADVOGADO: WARLEY SIQUEIRA PINTO – OAB/MT 19436 
      
RÉU: CONJUCEL CONSTRUTORA JAURU CIVIL E ELETRICA LTDA 
ADVOGADO: EDUARRDO FARIA – OAB/MT 4318      
RÉU: FRIGORÍFICO REDENTOR S/A.     
ADVOGADO: EDUARRDO FARIA – OAB/MT 4318  
ADVOGADO: ANDERSON GOMES DOS SANTOS – OAB/MT 10366 
 
   
DESCRIÇÃO DO BEM: 
 
Lote nº 43, da quadra 02, com área total de 744,00 m², situado no Parque Universitário, 
Neta Capital, medindo 8,51 + 9,52m de frente para a Rua B, 22,73m de fundos com os 
lotes 01 e 02; 35,45m do lado esquerdo com a Avenida e 40,00m do lado direito com o 
lote 42. Inscrição Municipal 01.6.14.02.0780. Matriculado sob número 57.420, folhas 20 
do cartório do 6º Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT. 
 
GRAVAMES: 
 
5. AV-07-57.420: INDISPONIBILIDADE – 1ª Vara do Trabalho de Várzea Grande/MT 

oriunda do Processo 0000299-82.2017.5.23.0141; 
6. AV-08-57.420: INDISPONIBILIDADE – Vara do Trabalho de Peixoto de Azevedo/MT 

oriunda do Processo 0000184-56.2020.5.23.0141; 
7. AV-09-57.420: INDISPONIBILIDADE – 1ª Vara do Trabalho de Várzea Grande/MT 

oriunda do Processo 0000299-82.2017.5.23.0141; 
8. AV-10-57.420: INDISPONIBILIDADE – Vara do Trabalho de Peixoto de Azevedo/MT 

oriunda do Processo 0000191-48.2020.5.23.0141; 
9. AV-11-57.420: PENHORA: 8ª Vara do Trabalho de Cuiabá/MT oriunda do Processo: 

0000472-44.2022.5.23.0008 
 

 
DATA DA AVALIAÇÃO: 23/08/2022. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 260.000,00 
(DUZENTOS E SESSENTA MIL REAIS).      . 
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  
 
1º Leilão:   lance mínimo de 100% do valor da avaliação 
 
2º Leilão:    lance mínimo de 50% do valor de avaliação;                    
 
 
DEPOSITÁRIO:   CONJUCEL CONSTRUTORA JAURU CIVIL E ELETRICA LTDA (CNPJ: 
03.118.556/0001-75). 



ENDEREÇO: BR 163, LOTE 15, FRIGORIFICO REDENTOR - MANUTENÇÃO  
ZONA RURAL - GUARANTA DO NORTE - MT - CEP: 78520-000. 
 
LOCAL ONDE SE ENCONTRA O BEM: Rua B, quadra 02, lote 43, bairro Parque 
Universitário, Cuiabá/MT. 
 
 

 
2 - PROCESSO: 0000260-12.2022.5.23.0141 (CartaPrecCiv) 
AUTOR: ALLINI CARLOS DA CRUZ       
ADVOGADO: LUIS AUGUSTO CUISSI - OAB/MT 14.430-A  
RÉU: TORIO BRASIL MINERACAO LTDA 
ADVOGADO: ISMAEL CORTE INACIO JUNIOR 
ADVOGADO: THAIZA SILVA BRITO 
RÉU: JOTTA MA PARTICIPACOES EIRELI - EPP 
ADVOGADO: ISMAEL CORTE INACIO JUNIOR 
     
 
DESCRIÇÃO DO BEM: 
 
Uma área de terras com 4.350,00 metros quadrados, situada no perímetro urbano do 
município de Peixoto de Azevedo/MT, precisamente localizada na BR 163, km 695 
(Avenida Rotary Internacional, nº 10), bem como as benfeitorias ali realizadas, 
correspondentes a uma área de terras com 4.350,00 metros quadrados, localizada no 
setor industrial, compreendida dentro dos seguintes limites e confrontações:  frente: 50,00 
metros com a BR 163 (Avenida Rotary Internacional); fundos: 50,00 metros com Valdemar 
da Silva Medeiros (área remanescente); Lado direito: 87,00 metros, com Osvaldir de 
Sousa; Lado esquerdo: 87,00 metros, com Raimundo Silvério dos Reis. Registro nº 6.714, 
Libro B-19, do Cartório de Registro de Imóveis de Peixoto de Azevedo/MT. 
 
GRAVAMES: 
 
- Matrícula anexo. 

 
 
DATA DA AVALIAÇÃO: 13/10/2022. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 500.000,00 
(QUINHETOS MIL REAIS).       
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  
 
1º Leilão:   lance de 100% do valor da avaliação e o pagamento da arrematação em até 
12 parcelas mensais e iguais, observados os termos do artigo 264 e 265 da Consolidação 
Normativa de Provimentos da Corregedoria do TRT 23ª Região, e do artigo 895 §4º do 
CPC. 
                             
2º Leilão:    lance mínimo a partir de 60% da avaliação e o pagamento da arrematação 
em até 12 parcelas mensais e iguais, observados os termos do artigo 264 e 265 da 
Consolidação Normativa de Provimentos da Corregedoria do TRT 23ª Região, e do artigo 
895 §4º do CPC. 
 
A expropriação abrange 26 execuções em curso perante este Juízo, no total de R$ 
407,019,67, conforme processos abaixo relacionados. 



 
PROCESSOS COM ORDEM DE PENHORA NA MATRÍCULA nº 6.714 DA EMPRESA 
TÓRIO BRASIL MINERAÇÃO (imóvel localizado em Peixoto de Azevedo/MT): 
 

 
 
DEPOSITÁRIO: Não consta nomeação nos autos. 
 
LOCAL ONDE SE ENCONTRA O BEM: BR 163, km 695 (Avenida Rotary Internacional, 
nº 10) MT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1ª VARA DO TRABALHO DE RONDONÓPOLIS 

 
 

EDITAL DE ALIENAÇÃO JUDICIAL 
 
A Doutora CAMILA ZAMBRANO DE SOUZA , Juíza  Titular da 1ª Vara do Trabalho de   
Rondonópolis, 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: 10/03/2023, das 08:30h às 14:30h - Início de lances via internet: 
01/03/2023. 
Data do 2º LEILÃO: 24/03/2023, das 08:30h às 14:30h - Início de lances via internet: 
14/03/2023. 
 
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(a): Rodrigo Schmitz (www.hammer.lel.br), telefone 0800 800 0086. 

 
Da Arrematação:  1º LEILÃO – lance mínimo de 100% do valor de avaliação. 
                               2º LEILÃO – lance mínimo de 70% do valor da avaliação. 
 
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.hammer.lel.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: 
XXXIV. 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). 

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

XXXVI. 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, atualizado pela R.A SECOR N. 12/2021, disponível no 
link http://portal.trt23.jus.br/portal/leil%C3%B5es, na aba “Regulamentação”, do sítio 
eletrônico deste Tribunal Regional (www.trt23.jus.br), bem como das condições 
estipuladas neste edital. 
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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. O leilão terá início às 08h30 nas datas designadas de forma presencial no Auditório 
do CEFOR, no 6º. andar do Prédio Administrativo do TRT da 23ª Região, com 
transmissão simultânea ao vivo pelo site endereço: (www.hammer.lel.br), com a 

possibilidade de dar lances on-line. Os lotes serão apregoados na ordem crescente. Em 
caso de oferta de lance, o leiloeiro abrirá a disputa com cronômetro regressivo (controlado 
pelo sistema) e nenhuma disputa por lote será encerrada antes do término da contagem 
regressiva por, no mínimo, 3 (três) minutos abertos sem o recebimento de lance. 
2. Os lotes não arrematados durante a sua chamada permanecerão em aberto para 
receber lance até o término do leilão às 14h30. Todavia, em caso de recebimento de lance 
(presencial ou on-line), antes do horário de seu encerramento, o leiloeiro abrirá a disputa 
com cronômetro regressivo (controlado pelo sistema), na forma descrita no item anterior. 
Caberá à parte interessada ficar atenta às disputas e lances ofertados no transcorrer do 
leilão (presencialmente ou on-line), desde o horário de início do evento, sob pena de 
deixar precluir o seu direito de arrematação. 
3. 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. 
4. 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. 
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. O devedor poderá remir a execução, nos termos da lei, observando-se, quanto à 
comissão do leiloeiro, a isenção de pagamento para as hipóteses de remição requeridas 
até 20 (vinte) dias de antecedência do início da semana em que será realizado o leilão 
regional. 
7. 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, observada a ordem de citação, a omissão e a 
compatibilidade, principalmente dos dois últimos institutos. 
8. 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”, do sitio eletrônico 
deste Tribunal Regional (www.trt23.jus.br), que regulamenta o pagamento ao leiloeiro 
Oficial. 
9. 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. 
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1- PROCESSO:     0000520-66.2019.5.23.0021   (PJE) 
AUTOR: EDNA DE FATIMA CLAUDINO NOGUEIRA      
ADVOGADO: GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR 
RÉU: IDALINA ALVES PEREIRA - COMERCIO - ME 

ADVOGADO: RIVELINO LUCIO DE RESENDE       
 
DESCRIÇÃO DO BEM: 01 (um) Climatizador evaporativo marca Ecobrisas/Viva 
Equipamentos modelo EBV 44, com vazão nominal de 44.000m³/h, 220V, número de série 
1812000044A0296, em funcionamento, em bom estado de conservação, avaliado em R$ 
9.000,00 (nove mil reais); 
02( dois) Balcões expositores, marca Gelopar, modelo GMTA 190 térmico, 220V, número 
de série 2018.103.395 e 2018.103.398, com oito cubas de inox, em bom estado de 
conservação, em funcionamento, avaliado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) cada, 
totalizando R$ 4.000,00 (quatro mil reais) 
 
DATA DA AVALIAÇÃO:  13/09/2022. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 13.000,00 (treze mil 
reais).     . 
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  
 
1º LEILÃO – lance mínimo de 100% do valor de avaliação. 
 2º LEILÃO – lance mínimo de 70% do valor da avaliação. 
 
 
DEPOSITÁRIO: Luís Carlos Pereira    . 
ENDEREÇO: Avenida Jacarandás, 1131, Coophasem, Rondonópolis/MT. 
 
LOCAL ONDE SE ENCONTRA O BEM: Avenida Jacarandás, 1131, Coophasem, 
Rondonópolis/MT. 
 
 
 

 

3ª VARA DO TRABALHO DE RONDONÓPOLIS 

 
 

EDITAL DE ALIENAÇÃO JUDICIAL 
 
O(A) Doutor(a) MULLER DA SILVA PEREIRA, Juiz Substituto da 3ª Vara do Trabalho de 
Rondonópolis, no uso de suas atribuições legais, torna público que fará realizar a 
alienação judicial / eletrônica dos bens penhorados nos autos do processo abaixo 
identificado, sob as condições adiante descritas: 
 
Data do 1º LEILÃO: 10/03/2023, das 08:30h às 14:30h - Início de lances via internet: 
01/03/2023. 
Data do 2º LEILÃO: 24/03/2023, das 08:30h às 14:30h - Início de lances via internet: 
14/03/2023. 
 
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(a): Rodrigo Schmitz (www.hammer.lel.br), telefone 0800 800 0086. 

 
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.hammer.lel.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: 
XXXVII. 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). 

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

XXXIX. 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, atualizado pela R.A SECOR N. 12/2021, disponível no 
link http://portal.trt23.jus.br/portal/leil%C3%B5es, na aba “Regulamentação”, 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. O leilão terá início às 08h30 nas datas designadas de forma presencial no Auditório 
do CEFOR, no 6º. andar do Prédio Administrativo do TRT da 23ª Região, com 
transmissão simultânea ao vivo pelo site endereço: (www.hammer.lel.br), com a 
possibilidade de dar lances on-line. Os lotes serão apregoados na ordem crescente. Em 
caso de oferta de lance, o leiloeiro abrirá a disputa com cronômetro regressivo (controlado 
pelo sistema) e nenhuma disputa por lote será encerrada antes do término da contagem 
regressiva por, no mínimo, 3 (três) minutos abertos sem o recebimento de lance. 
2. Os lotes não arrematados durante a sua chamada permanecerão em aberto para 
receber lance até o término do leilão às 14h30. Todavia, em caso de recebimento de lance 
(presencial ou on-line), antes do horário de seu encerramento, o leiloeiro abrirá a disputa 
com cronômetro regressivo (controlado pelo sistema), na forma descrita no item anterior. 
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Caberá à parte interessada ficar atenta às disputas e lances ofertados no transcorrer do 
leilão (presencialmente ou on-line), desde o horário de início do evento, sob pena de 
deixar precluir o seu direito de arrematação. 
3. 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. 
4. 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. 
5. 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).  
6. 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). 
7. 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, observada a ordem de citação, a omissão e a 
compatibilidade, principalmente dos dois últimos institutos. 
8. 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”, do sitio eletrônico 
deste Tribunal Regional (www.trt23.jus.br), que regulamenta o pagamento ao leiloeiro 
Oficial. 
9. 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. 

 

1- PROCESSO: 0000855-58.2014.5.23.0022 
AUTOR: ANISIO ANTONIO DA SILVA 
ADVOGADO:ADILA ARRUDA SAFI 
RÉU: CONSTRUTORA REAL LTDA - ME 
ADVOGADO: MARCELO ANDRIGO BAÍA EDUARDO 
RÉU: SANDRA REGINA SAMPAIO –CPF 276.543.111-68 
 
DESCRIÇÃO DO BEM: IMÓVEL MATRÍCULA N. 44.331 

Uma casa residencial tipo “B” com 38, m² edificada sobre o lote n. 07 da quadra n. 38, do 
loteamento “MARECHAL RONDON 1ª ETAPA”, zona urbana desta cidade, com a área de 
250,00 m², medindo 10,00 metros de frente e fundos, por 25,00 metros de ambos os lados, 
dentro dos limites e confrontações: Frente para a Rua 4: lado direito com o lote n. 06; lado 
esquerdo com o lote n. 08; e fundos com o lote n. 20. 
Benfeitorias: casa em regular estado de conservação, com sala, dois quartos, cozinha, 
banheiro, piso em cerâmica, cobertura com telha em cerâmica vermelha, com muros, sem 
reboco, nas laterais, e na frente com revestimento e grade de metal. 
 
Endereço atualizado: Rua Pedro C. da Silva nº 164, Marechal Rondon, Rondonópolis/MT 
Ocupação Atual: Maria Helena da Silva. 
DÉBITO (IPTU): R$ 67,38. 
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AVERBAÇÃO DE PENHORAS/INDISPONIBILIDADE/HIPOTECA: A matrícula atualizada 
poderá ser acessada pelo site https://pje.trt23.jus.br/pjekz/validacao, informando o código 
a seguir elencado: 22072212463749500000029426045. 
 
DATA DA AVALIAÇÃO:  16.11.2021. VALOR DA AVALIAÇÃO:   R$ 75.000,00 (setenta 
e cinco mil reais). 
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 
1º Leilão: Lance mín. de 100% do valor da avaliação com possibilidade de parcelamento 
do lance indicando o nº de parcelas e a exigência de pagamento da 1ª parcela de 25% do 
valor da arrematação ( art. 895, §1º CPC). 
 
2º Leilão: lance mínimo 60% da avaliação, mais eventual possibilidade de parcelamento 
em 6x e a exigência de pagamento da 1a. parcela de 25% do valor da arrematação (art. 
895, § 1º,CPC ). 
 
DEPOSITÁRIO: Penhora registrada na matrícula do imóvel 
ENDEREÇO: Não se aplica. 
 
 
 
      

1ª VARA DO TRABALHO DE TANGARÁ DA SERRA 

 
 

EDITAL DE ALIENAÇÃO JUDICIAL 
 
O(A) Doutor(a) Mauro Roberto Vaz Curvo, Juiz(íza) Titular da 1ª Vara do Trabalho de 
Tangará da Serra-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: 10/03/2023, das 08:30h às 14:30h - Início de lances via internet: 
01/03/2023. 
Data do 2º LEILÃO: 24/03/2023, das 08:30h às 14:30h - Início de lances via internet: 
14/03/2023. 
 
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(a): Rodrigo Schmitz (www.hammer.lel.br), telefone 0800 800 0086. 

 
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. 
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A alienação será realizada, simultaneamente, nas modalidades PRESENCIAL e 
ELETRÔNICA. 
 
O portal web www.hammer.lel.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: 
XL. 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). 

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

XLII. 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, atualizado pela R.A SECOR N. 12/2021, disponível no 
link http://portal.trt23.jus.br/portal/leil%C3%B5es, na aba “Regulamentação”, 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. O leilão terá início às 08h30 nas datas designadas de forma presencial no Auditório 
do CEFOR, no 6º. andar do Prédio Administrativo do TRT da 23ª Região, com 
transmissão simultânea ao vivo pelo site endereço: (www.hammer.lel.br), com a 
possibilidade de dar lances on-line. Os lotes serão apregoados na ordem crescente. Em 
caso de oferta de lance, o leiloeiro abrirá a disputa com cronômetro regressivo (controlado 
pelo sistema) e nenhuma disputa por lote será encerrada antes do término da contagem 
regressiva por, no mínimo, 3 (três) minutos abertos sem o recebimento de lance. 
2. Os lotes não arrematados durante a sua chamada permanecerão em aberto para 
receber lance até o término do leilão às 14h30. Todavia, em caso de recebimento de lance 
(presencial ou on-line), antes do horário de seu encerramento, o leiloeiro abrirá a disputa 
com cronômetro regressivo (controlado pelo sistema), na forma descrita no item anterior. 
Caberá à parte interessada ficar atenta às disputas e lances ofertados no transcorrer do 
leilão (presencialmente ou on-line), desde o horário de início do evento, sob pena de 
deixar precluir o seu direito de arrematação. 
3. 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. 
4. 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. 
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5. 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).  
6. 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). 
7. 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, observada a ordem de citação, a omissão e a 
compatibilidade, principalmente dos dois últimos institutos. 
8. 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”, do sitio eletrônico 
deste Tribunal Regional (www.trt23.jus.br), que regulamenta o pagamento ao leiloeiro 
Oficial. 
9. 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. 

 

1 - PROCESSO: 0000353-56.2019.5.23.0051 (PJE) 
AUTOR: Gleison Valverde Brandao 

ADVOGADO:  Katia Cristinna Rodrigues       
RÉU: Implementos Michel Eireli - ME 

ADVOGADO: Alexandro Costa Pinheiro     
 
DESCRIÇÃO DO BEM: “01 (um) caminhão Mercedes Benz Atego 2425, 3 eixos, 2 portas, 
diesel, ano 2006, modelo 2006, placa KAN1249, 10 pneus mais um estepe (os pneus 
traseiros não estão bem conservados)”. 
Há acoplado no caminhão equipamento de guincho, conforme fotos anexas, que não foi 
objeto da penhora e nem da avaliação. 
 
DATA DA AVALIAÇÃO: 10/12/2021. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 128.000,00. 
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  
 
1º Leilão: 100% do valor da avaliação: R$ 128.000,00. 
 
2º Leilão: 60% do valor da avaliação: R$ 76.800,00. 
 
Deverá ser observado o pagamento da comissão do leiloeiro designado (5% do valor 
da arrematação). 
Forma de pagamento nos moldes do artigo 888, §§ 1º, 2º, 3º e 4º da CLT. 
 
 
DEPOSITÁRIO: IMPLEMENTOS MICHEL EIRELI – ME representada por Michel Antônio 
Pinheiro, conforme procuração ID. 7D1b151. 
ENDEREÇO:  Rodovia MT 358, 1 -KM 166+600m, nº4589-W, Zona Urbana, Tangará da 
Serra-MT. 
LOCAL ONDE SE ENCONTRA O BEM: Tangará da Serra-MT. 
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1ª VARA DO TRABALHO DE VÁRZEA GRANDE 

 
 

EDITAL DE ALIENAÇÃO JUDICIAL 
 

 
 O(A) Doutor(a)  JOSE HORTENCIO RIBEIRO JUNIOR, Juiz(íza) Titular 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: 10/03/2023, das 08:30h às 14:30h - Início de lances via internet: 
01/03/2023. 
Data do 2º LEILÃO: 24/03/2023, das 08:30h às 14:30h - Início de lances via internet: 
14/03/2023. 
 
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(a): Rodrigo Schmitz (www.hammer.lel.br), telefone 0800 800 0086.                                                                                                                                                                    
 
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.hammer.lel.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: 
XLIII. 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). 

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

XLV. 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, atualizado pela R.A SECOR N. 12/2021, disponível no 
link http://portal.trt23.jus.br/portal/leil%C3%B5es, na aba “Regulamentação”, do sítio 
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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. O leilão terá início às 08h30 nas datas designadas de forma presencial no Auditório 
do CEFOR, no 6º. andar do Prédio Administrativo do TRT da 23ª Região, com 
transmissão simultânea ao vivo pelo site endereço: (www.hammer.lel.br), com a 
possibilidade de dar lances on-line. Os lotes serão apregoados na ordem crescente. Em 
caso de oferta de lance, o leiloeiro abrirá a disputa com cronômetro regressivo (controlado 
pelo sistema) e nenhuma disputa por lote será encerrada antes do término da contagem 
regressiva por, no mínimo, 3 (três) minutos abertos sem o recebimento de lance. 
2. Os lotes não arrematados durante a sua chamada permanecerão em aberto para 
receber lance até o término do leilão às 14h30. Todavia, em caso de recebimento de lance 
(presencial ou on-line), antes do horário de seu encerramento, o leiloeiro abrirá a disputa 
com cronômetro regressivo (controlado pelo sistema), na forma descrita no item anterior. 
Caberá à parte interessada ficar atenta às disputas e lances ofertados no transcorrer do 
leilão (presencialmente ou on-line), desde o horário de início do evento, sob pena de 
deixar precluir o seu direito de arrematação. 
3. 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. 
4. 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. 
5. 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).  
6. 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). 
7. 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, observada a ordem de citação, a omissão e a 
compatibilidade, principalmente dos dois últimos institutos. 
8. 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”, do sitio eletrônico 
deste Tribunal Regional (www.trt23.jus.br), que regulamenta o pagamento ao leiloeiro 
Oficial. 
9. 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. 
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1 - PROCESSO:  0000150-21.2022.5.23.0106 
AUTOR: LAURINDO ABREU DE LIMA 
ADVOGADO: LINDOLFO MACEDO DE CASTRO 
RÉU: EBC - EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUCOES LTDA           
ADVOGADO: HELIO NISHIYAMA    
   
 
DESCRIÇÃO DO BEM: máquina pesada, denominada MOTO SCRAPER 621B, marca 
CATERPILLAR, modelo 621B, motor: CATERPILLAR 3406. 
 
DATA DA AVALIAÇÃO: 02/05/2022. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 150.000,00 (cento e 
cinquenta mil reais)   . 
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 
a) preço mínimo para arrematação: 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação;  
b) possibilidade do parcelamento em 24 (vinte e quatro) vezes, com o pagamento da 

primeira parcela à vista (§§ 1º e 2º do artigo 264 da Consolidação Normativa do TRT da 

23ª Região); 

c) depósito na comissão do leiloeiro na primeira parcela (§ 3º da Consolidação Normativa 

do TRT da 23ª Região); 

d) 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); 

e) fica, desde já, nomeado o leiloeiro designado pelo Setor de Leilões deste Egrégio 

Tribunal e fixada sua comissão em 5% (cinco por cento) do valor da venda. 

 
 
DEPOSITÁRIO: JOSÉ IRINEU FIACADORI. 
 
ENDEREÇO: ROD.MT 060, KM 29 (LADO DIREITO) FAZENDA CAPIM VERDE, S/N , 
ROD. MT O60 - KM 29 - LADO DIREITO RODOVIA MT 60 - NOSSA SENHORA DO 
LIVRAMENTO - MT . 
 
LOCAL ONDE SE ENCONTRA O BEM: A máquina encontra-se no barracão da empresa 
ré ( ROD.MT 060, KM 29 (LADO DIREITO) FAZENDA CAPIM VERDE, S/N , ROD. MT 
O60 - KM 29 - LADO DIREITO RODOVIA MT 60 - NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO 
- MT ). 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 - PROCESSO: 0000193-60.2019.5.23.0106 

AUTOR: ADENILSON DE JESUS NUNES CPF 034.796.601-26      
ADVOGADO: Maurício Bueno Magalhães, (OABMT7509)       
RÉU: AGUACERITO LEATHER COMERCIO DE COUROS LTDA – EPP, CNPJ: 
07.955.394/0001-80           
ADVOGADO: Danielle Silva Morandi, (OAB: MT15961)      
 
DESCRIÇÃO DO BEM: 01 (um) Imóvel rural matriculado no Cartório de Registro de 
Imóveis de Poconé/MT sob nº 13.798, com as seguintes discriminações:  
54 (cinquenta e quatro) hectares de terras pastais e lavradias da sesmaria denominada 
PIRAPUTANGAS, localizado no município de Poconé/MT, e conforme discriminações, e 
localização constantes na matrícula13.798 (ID 11ec6d2, e Ofício da Prefeitura Municipal 
de Poconé/MT (ID b2dbad0). Importante registrar ainda, que na referida data (08.02.2022), 
acompanhado do Procurador da parte autora (Dr. Maurício Bueno Magalhães), e 
mediante indicações do mesmo, localizei o imóvel indicado para a presente constrição 
judicial. 
OBS: AV=02/13.798, Ação de execução de Título Extrajudicial, distribuída sob 002956-
92.2018.811.0028-código 156829, Vara Única de Poconé-MT. Data da averbação 
07/03/2019. 
  
DATA DA AVALIAÇÃO: 08/02/2022. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 20.000,00 (vinte mil 
Reais) o hectare, totalizando o montante de R$ 1.080.000,00 (Um milhão, e oitenta mil 
reais). Total da avaliação: R$ 1.080.000,00. 
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 
1º Leilão: lance mín. de 100% do valor da avaliação ou outro valor fixado pelo juiz da 
execução,  possibilidade de parcelamento em 24 (vinte e quatro) vezes, com o pagamento 
da primeira parcela à vista (§§ 1º e 2º do artigo 264 da Consolidação Normativa do TRT 
da 23ª Região); a exigência do pagamento da 1a. parcela de 25% do valor da 
arrematação (art. 895, § 1º,CPC). 
 
2º Leilão: preço mínimo para arrematação: 60% (sessenta por cento) do 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 Consolidação Normativa do TRT 
da 23ª Região); depósito na comissão do leiloeiro na primeira parcela (§ 3º da 
Consolidação Normativa do TRT da 23ª Região); 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: Aguacerito Leather Comércio de Couros Ltda – EPP, nomeado pelo juiz, 
despacho Id b9fd201, intimado da nomeação no Diário Oficial publicado no dia 
16/03/2022. 
     . 
ENDEREÇO: Estrada "Tanque dos Cornos",  km 05, depois da torre de tv, distante 5 km 
do posto Rondon (aeroporto) zona rural - POCONE - MT - CEP: 78175-000      . 
 
LOCAL ONDE SE ENCONTRA O BEM: Estrada "Tanque dos Cornos", ,km 05, depois da 
torre de tv, distante 5 km do posto Rondon (aeroporto) zona rural - POCONE - MT - CEP: 
78175-000. 
 



 
 
3- PROCESSO: 0000499-34.2016.5.23.0106  (PJE) 
AUTOR: ANDRE FERNANDO DE MORAIS AMORIM       
ADVOGADO: Stella Aparecida Da Fonseca Zeferino da Silva (OAB-MT 5458)        
RÉU: LUIZ GONZAGA EZEQUIEL JUNIOR - EPP  e outros           
ADVOGADO: Andrey Reveles Kist – OAB-MT 21506)        
 
DESCRIÇÃO DO BEM: 01(um) imóvel matriculado no Cartório de Registro de Imóveis de 
Várzea Grande-MT, sob o nº 18.973, com as seguintes discriminações: 
Lote  nº 11 e 12, ambos da Quadra 08 do Loteamento denominado “Planalto Ipiranga II”, 
situado nesta cidade de Várzea Grande-MT, com área de 360,00 mts²(trezentos e 
sessenta metros quadros), cada lote, totalizando uma área de 420,00 m²(setecentos e 
vinte metros quadrados) descritos na escritura; 24,00 mts ao sudoeste, fazendo face para 
a rua A(atual Rua Ipiranga); medindo 24,00 mts de largura nos fundos, confrontando com 
o lote 10; medindo 30,00 mts de extensão em ambos os lados, confrontando o lado direito 
a Sudoeste, fazendo face para a Av. Gil Marques, e do lado esquerdo ao Nordeste, 
confrontando com o lote 13. 
Características e acessibilidade do imóvel: 
O terreno está localizado no início do bairro Planalto Ipiranga, há aproximadamente 1200 
metros da sede da Prefeitura do Município de Várzea Grande-MT, sendo servido por via 
sem pavimentação, rede de água, rede de energia elétrica, próximo a ponto de ônibus. 
 
DATA DA AVALIAÇÃO: 24/08/2022. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$150.000,00(Cento e 
cinquenta mil reais). 
Baseando-se em outros imóveis que se encontram disponíveis para venda na região e, 
levando em consideração que o imóvel está servido de várias infraestruturas urbanas(rua 
sem pavimentação, rede de energia elétrica, rede de água. A avaliação refere-se a soma 
da metragem dos lotes 11 e 12 da Quadra 08, totalizando 720,00 m² de área. 
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 
1º Leilão: lance mín. de 100% do valor da avaliação ou outro valor fixado pelo juiz da 
execução+possibilidade parcelamento do lance em 24 parcelas e a exigência de 
pagamento da  1a. parcela de 25% do valor da arrematação (art. 895, § 1º,CPC). 
 
2º Leilão: preço mínimo para arrematação: 60% (sessenta por cento) do 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 Consolidação Normativa do TRT 
da 23ª Região, depósito na comissão do leiloeiro na primeira parcela (§ 3º da 
Consolidação Normativa do TRT da 23ª Região), 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:  LUIZ GONZAGA EZEQUIEL JUNIOR. 
ENDEREÇO: Rua do Tratamento 620 – Centro Norte – Várzea Grande-MT  
 
LOCAL ONDE SE ENCONTRA O BEM:  Lote  nº 11 e 12, ambos da Quadra 08 do 
Loteamento denominado “Planalto Ipiranga II”, situado nesta cidade de Várzea Grande-
MT. 
 



 
 
4- PROCESSO: 0000753-02.2019.5.23.0106 

AUTOR: GENIEL LOPES ALENCAR CPF 016.578.321-47     
ADVOGADO: Heris Filipe Oliveira, (OAB: MT25112), João Paulo Carvalho Feitosa (OAB: 
MT10236).     
RÉU: BRASIL MINERIO MINERACAO SULTAN AYTHEE LTDA, CNPJ 07.689.053/0001-
00           
ADVOGADO: Marcos Vinivius Nunes Ramalho (OAB: RJ169590), Thiago Milani (OAB: 
MT11984), Ana Claudia Salgado de Macedo (OAB: MT14511), Tatiane da Silva Argentino 
(OAB: MT21507), Ariadne Sella Simões (OAB: MT20639), Hursulla Camara da Rocha 
(OAB: MT21316), Lucas De Vecchi Seviero (OAB:MT22895, Luciana Ferreira Lopes 
(OAB: MT27450)     
 
DESCRIÇÃO DO BEM: 1 motor elétrico trifásico, marca WEG 300CV, em funcionamento 
e bom estado de conservação. 
 
DATA DA AVALIAÇÃO: 14/10/2022 VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 90.000,00 (Noventa mil 
Reais). 
     . 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 
1º Leilão: lance mín. de 100% (Cem por cento) do valor da avaliação ou outro valor fixado 
pelo juiz da execução+possibilidade de parcelamento do lance em 24 parcelas e a 
exigência de pagamento da 1a. parcela de 25% do valor da arrematação (art. 895, 
§1º,CPC) 
 
2º Leilão: preço mínimo para arrematação: 60% (sessenta por cento) do 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 Consolidação Normativa do TRT 
da 23ª Região, depósito na comissão do leiloeiro na primeira parcela (§ 3º da 
Consolidação Normativa do TRT da 23ª Região), 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 23ªRegião). 
 
DEPOSITÁRIO: Valdecir Gonçalves, CPF 344.727.971-00. 
 
ENDEREÇO: Rua Carlos Antunes de Oliveira, S/N, centro de Nossa Senhora do 
Livramento (Celular (65) 99997-2082     . 
 
LOCAL ONDE SE ENCONTRA O BEM:  Brasil Minerio Mineração Sultan Aythee Ltda, 
Km 27, S/N, zona rural, Fazenda Barba de Bode, Rodovia 070 – Nossa Senhora do 
Livramento – MT – CEP: 78170-000 (email: fiscal@grupodias.net.br). 
 
 
 
 
 
 
 

 



2ª VARA DO TRABALHO DE VÁRZEA GRANDE 

 
 

EDITAL DE ALIENAÇÃO JUDICIAL 01/2023 
 
O(A) Doutor(a)  André Araújo Molina Juiz(íza) Titular da 2ª Vara do Trabalho de Várzea 
Grande/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: 10/03/2023, das 08:30h às 14:30h - Início de lances via internet: 
01/03/2023. 
Data do 2º LEILÃO: 24/03/2023, das 08:30h às 14:30h - Início de lances via internet: 
14/03/2023. 
 
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(a): Rodrigo Schmitz (www.hammer.lel.br), telefone 0800 800 0086. 

 
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 (70% do 
valor da avaliação). 
 
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.hammer.lel.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: 
XLVI. 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). 

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

XLVIII. 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, atualizado pela R.A SECOR N. 12/2021, disponível no 
link http://portal.trt23.jus.br/portal/leil%C3%B5es, na aba “Regulamentação”, do sítio 

https://www.maisativojudicial.com.br/
https://www.maisativojudicial.com.br/
http://portal.trt23.jus.br/portal/leilões


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. O leilão terá início às 08h30 nas datas designadas de forma presencial no Auditório 
do CEFOR, no 6º. andar do Prédio Administrativo do TRT da 23ª Região, com 
transmissão simultânea ao vivo pelo site endereço: (www.hammer.lel.br), com a 

possibilidade de dar lances on-line. Os lotes serão apregoados na ordem crescente. Em 
caso de oferta de lance, o leiloeiro abrirá a disputa com cronômetro regressivo (controlado 
pelo sistema) e nenhuma disputa por lote será encerrada antes do término da contagem 
regressiva por, no mínimo, 3 (três) minutos abertos sem o recebimento de lance. 
2. Os lotes não arrematados durante a sua chamada permanecerão em aberto para 
receber lance até o término do leilão às 14h30. Todavia, em caso de recebimento de lance 
(presencial ou on-line), antes do horário de seu encerramento, o leiloeiro abrirá a disputa 
com cronômetro regressivo (controlado pelo sistema), na forma descrita no item anterior. 
Caberá à parte interessada ficar atenta às disputas e lances ofertados no transcorrer do 
leilão (presencialmente ou on-line), desde o horário de início do evento, sob pena de 
deixar precluir o seu direito de arrematação. 
3. 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. 
4. 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. 
5. 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).  
6. 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). 
7. 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, observada a ordem de citação, a omissão e a 
compatibilidade, principalmente dos dois últimos institutos. 
8. 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”, do sitio eletrônico 
deste Tribunal Regional (www.trt23.jus.br), que regulamenta o pagamento ao leiloeiro 
Oficial. 
9. 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. 
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1 - PROCESSO: 0000892-82.2018.5.23.0107                                                                                                                          
AUTOR: SILVANIA SOUZA MONTEIRO DOS SANTOS     
ADVOGADO: Heber Aziz Saber      
RÉU: DARIO ORLANDO PEREIRA JUNIOR - ME E OUTROS (5)               
ADVOGADO: Fábio Souza Ponce 
 
DESCRIÇÃO DO BEM: 01 barco Pegasus 17 Bass, de alumínio, marca Fishing, chassi nº 
5170/2022, novo, sem motor e sem carreta. 
 
DATA DA AVALIAÇÃO: 12/12/2022   VALOR DA AVALIAÇÃO: R$35.000,00 (trinta e 
cinco mil reais). 
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 
1º Leilão: não será aceito lance inferior a 100% (cem por cento) da avaliação do bem 
penhorado. 
 
2º Leilão: não será aceito lance inferior a 70% (cem por cento) da avaliação do bem 
penhorado. 
 
Obs.: Em ambos os casos, o pagamento será aceito somente à vista, devendo ser 
comprovado no prazo de 24 horas. 
 
DEPOSITÁRIO: Leonardo Farah Mrozinski Pereira     . 
ENDEREÇO: RUA MESTRE ALBERTINO, Nº 95, AP 1601, DUQUE DE CAXIAS, 
CUIABÁ/MT, CEP 78043-356     
LOCAL ONDE SE ENCONTRA O BEM: RUA DO LAMBARI (LOT PTE 
NOVA), 95, PONTE NOVA, VÁRZEA GRANDE. 
 
 
 

 

3ª VARA DO TRABALHO DE VÁRZEA GRANDE 

 
 

EDITAL DE ALIENAÇÃO JUDICIAL 
 
O(A) Doutor(a) João Humberto Cesário, Juiz(íza) Titular da  3ª 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: 10/03/2023, das 08:30h às 14:30h - Início de lances via internet: 
01/03/2023. 
Data do 2º LEILÃO: 24/03/2023, das 08:30h às 14:30h - Início de lances via internet: 
14/03/2023. 
 
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(a): Rodrigo Schmitz (www.hammer.lel.br), telefone 0800 800 0086. 

https://www.maisativojudicial.com.br/


 
Da Arrematação:  1º LEILÃO – não será aceito lance inferior a 100% (cem por cento) da 
avaliação do bem penhorado no 1.º leilão, 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 – 50%(cinquenta por cento) no 2.º leilão, 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". 
 
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.hammer.lel.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: 

XLIX. 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). 

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

LI. 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, atualizado pela R.A SECOR N. 12/2021, disponível no 
link http://portal.trt23.jus.br/portal/leil%C3%B5es, na aba “Regulamentação”, 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. O leilão terá início às 08h30 nas datas designadas de forma presencial no Auditório 
do CEFOR, no 6º. andar do Prédio Administrativo do TRT da 23ª Região, com 
transmissão simultânea ao vivo pelo site endereço: (www.hammer.lel.br), com a 

https://www.maisativojudicial.com.br/
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possibilidade de dar lances on-line. Os lotes serão apregoados na ordem crescente. Em 
caso de oferta de lance, o leiloeiro abrirá a disputa com cronômetro regressivo (controlado 
pelo sistema) e nenhuma disputa por lote será encerrada antes do término da contagem 
regressiva por, no mínimo, 3 (três) minutos abertos sem o recebimento de lance. 
2. Os lotes não arrematados durante a sua chamada permanecerão em aberto para 
receber lance até o término do leilão às 14h30. Todavia, em caso de recebimento de lance 
(presencial ou on-line), antes do horário de seu encerramento, o leiloeiro abrirá a disputa 
com cronômetro regressivo (controlado pelo sistema), na forma descrita no item anterior. 
Caberá à parte interessada ficar atenta às disputas e lances ofertados no transcorrer do 
leilão (presencialmente ou on-line), desde o horário de início do evento, sob pena de 
deixar precluir o seu direito de arrematação. 
3. 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. 
4. 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. 
5. 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).  
6. 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). 
7. 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, observada a ordem de citação, a omissão e a 
compatibilidade, principalmente dos dois últimos institutos. 
8. 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”, do sitio eletrônico 
deste Tribunal Regional (www.trt23.jus.br), que regulamenta o pagamento ao leiloeiro 
Oficial. 
9. 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. 
 
 
1- PROCESSO:  0001184-98.2017.5.23.0108 
AUTOR: Roberto Silva de Campos      

ADVOGADO: Mauricio Bueno Magalhaes       
RÉU: Mineração São Bento            
ADVOGADO: Rycher Araújo Soares     
 
DESCRIÇÃO DO BEM: um veículo tipo caminhão basculante, maraca Mercedes Benz, 
modelo axor 3340k 6x4, motor a diesel, ano de fabricação 2007, modelo 2008, cor branca, 
caçamba basculante em metal, cor azul, PLACA NJI 0409, Renavan 009.473.471-78, 
chassi nº 9BM9584728B565860, em perfeito estado de uso e conservação, com todos os 
pneus em estado novo. 
 
DATA DA AVALIAÇÃO: 01/10/2017. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 130.000,00. 
 

http://portal.trt23.jus.br/portal/leilões


CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 
 
1º LEILÃO – não será aceito lance inferior a 100% (cem por cento) da avaliação do bem 
penhorado no 1.º leilão, 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 – 50%(cinquenta por cento) no 2.º leilão, 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:   Franciely de Almeida Souza. 
 
ENDEREÇO:  Rua das Flores nº 154, bairro João Godofredo – Poconé/MT. 
 
LOCAL ONDE SE ENCONTRA O BEM: estrada do Maravilha, zona rural de Poconé/MT.  
 


