
RELAÇÃO DE EDITAIS – LEILÃO REGIONAL (VARAS DO 
TRABALHO DE CUIABÁ E VÁRZEA GRANDE) 1º.: 09.07.2021 – 

2º.: 23.07.2021 
 

1ª VARA DO TRABALHO DE CUIABÁ 

EDITAL DE ALIENAÇÃO JUDICIAL / ELETRÔNICA 

O(A) Doutor(a) PABLO SALDIVAR DA SILVA, Juiz Titular da 1ª 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: 09/07/2021, das 08:30h às 14:30h - Início de lances via internet: 
29/06/2020. 

Data do 2º LEILÃO: 23/07/2021, das 08:30h às 14:30h - Início de lances via internet: 
13/07/2020. 

Leiloeiro(a): Flares Aguiar da Silva (www.faleiloes.com.br), Endereço para 
atendimento: Av. Historiador Rubens de Mendonça n. 1836, sala 607, Bairro Bosque 
da Saúde, Cuiabá-MT, CEP 78.050-000, Fone: (65) 3025-7500 ou 99946-4717 e e-mail: 
contato@faleiloes.com.br. 

Da Arrematação:  1º LEILÃO – lance mínimo de 100% do valor de avaliação (ou valor 
e condições fixados pelo juiz da execução). 

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

O 2º LEILÃO prosseguirá no dia útil imediato, à mesma hora em que teve início, 
independentemente de novo edital, se for ultrapassado o horário de expediente forense. 

A alienação será realizada unicamente na modalidade ELETRÔNICA 
(www.faleiloes.com.br). 

O portal web (www.faleiloes.com.br), onde se desenvolverá a alienação eletrônica, já 
estará disponível para recebimento de lances antecipados, 10 (dez) dias antes do primeiro 
e do segundo leilões.  

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

A aprovação do cadastro e as informações necessárias (login e senha) para acesso ao 
sistema, onde se desenvolverá a alienação eletrônica, serão comunicadas através do e-
mail informado pelo usuário, que se responsabilizará por todas as negociações realizadas 
em seu código, com o uso da respectiva senha. 

ADVERTÊNCIAS: 

1. O leilão terá início às 08h30 nas datas designadas (unicamente com transmissão ao vivo 
pelo site endereço: www.faleiloes.com.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 a 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 (CPC), observada a ordem de citação, a omissão e 
a compatibilidade, principalmente dos dois últimos institutos. 

8. Deverá, ainda, observar o disposto no art. 273, parágrafos 2º e 4º, da Consolidação 
Normativa dos Provimentos do TRT da 23ª Região, disponível no 
link http://portal.trt23.jus.br/portal/leil%C3%B5es, na aba “Alienação e Leilões”, 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. 

01 - PROCESSO: 0128300-84.1998.5.23.0001 PJe 
AUTOR: DORIVAL MARTINEZ ACOSTA 
ADVOGADO: RENATO DE PERBOYRE BONILHA  
RÉU: UWE OAUL OTTO PLOGER 
ADVOGADO: CESAR GILIOL 
 
DESCRIÇÃO DO BEM: 
Fração de 50% do imóvel urbano, matrícula 65.547, localizado na  avenida Madrid n. 151, 
Loteamento Rodoviária Parque, Bairro Senhor dos Passo, Cuiabá-MT, representado pela 
Unidade 401 do Bloco 09, composto das seguintes dependências: uma circulação interna 
de distribuição, uma sala de estar, uma sacada, três dormitórios sendo um de casal, um 
banheiro social e uma copa-cozinha comum a área de serviço conjugada. Tipo “A” 
(03quartos). 
Área  Real Global: 



1.De propriedade exclusiva 
2.Da unidade autônoma - 71,982500 m2 
2. De uso comum 
2.1 De divisão proporcional  (halls,  escadas, reservatórios,  área  de barrilete,  casa  de 
bombas, calçadas e jardins) – 83,219478 m2. 
2.2  De divisão não proporcional (vaga de estacionamento) – 12,000000 m2 
Total: 167,201978 m2 
Fração ideal do terreno: 0,75588% 
Confrontações: Localizado no 4º (quarto) pavimento, confrontando-se à frente (observador 
olhando de dentro do prédio para a entrada do mesmo) com a entrada de acesso do bloco 
e ruas internas de circulação de veículos; lateral direita com jardim externo 
e  área para  tratamento  de esgoto  do  condomínio; lateral  esquerda  com o  hall social 
que separa o apartamento n.404; fundos com o apartamento n. 402. 
Gravames: processo supra 
Há débito referente ao IPTU, informado à fl. 374 (R$ 4.286,17 em 10/05/2019), e a 
existência de credor hipotecário. 
 
DATA DA AVALIAÇÃO: 09/03/2019. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$155.000,00. 
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  
1º Leilão: Fica, consignado que o lance mínimo será de 60% (sessenta por cento) da 
metade do valor da reavaliação do bem objeto da alienação, eis que a penhora recai sobre 
a fração ideal de50% do imóvel, e as seguintes condições de pagamento: o pagamento 
será preferencialmente à vista ou de forma parcelada, em até 12 parcelas iguais e 
sucessivas. Em caso de parcelamento, deverá ser pago pelo menos 25% do valor do lance 
à vista. 
2º Leilão:  Fica, consignado que o lance mínimo será de 60% (sessenta por cento) da 
metade do valor da reavaliação do bem objeto da alienação, eis que a penhora recai sobre 
a fração ideal de50% do imóvel, e as seguintes condições de pagamento: o pagamento 
será preferencialmente à vista ou de forma parcelada, em até 12 parcelas iguais e 
sucessivas. Em caso de parcelamento, deverá ser pago pelo menos 25% do valor do lance 
à vista. 
 
DEPOSITÁRIO: - 
ENDEREÇO: - 
LOCAL ONDE SE ENCONTRA O BEM: Avenida Madrid n. 151, Loteamento Rodoviária 
Parque, Bairro Senhor dos Passo, Cuiabá-MT. 
 
  

____________________________ 
(Diretor(a)  

 

3ª VARA DO TRABALHO DE CUIABÁ 
 
 

 
EDITAL DE ALIENAÇÃO JUDICIAL / ELETRÔNICA 

 
A Doutora Tatiana de Oliveira Pitombo, Juiz(íza) Titular da 3ª 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: 09/07/2021, das 08:30h às 14:30h - Início de lances via internet: 
27/04/2021. 
Data do 2º LEILÃO: 23/07/2021, das 08:30h às 14:30h - Início de lances via internet: 
11/05/2021. 
 



Leiloeiro(a): Flares Aguiar da Silva (www.faleiloes.com.br), Endereço para 
atendimento: Av. Historiador Rubens de Mendonça n. 1836, sala 607, Bairro Bosque 
da Saúde, Cuiabá-MT, CEP 78.050-000, Fone: (65) 3025-7500 ou 99946-4717 e e-mail: 
contato@faleiloes.com.br 
 
Da Arrematação:  1º LEILÃO – lance mínimo de 100% do valor de avaliação (ou valor 

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

 
O 2º LEILÃO prosseguirá no dia útil imediato, à mesma hora em que teve início, 
independentemente de novo edital, se for ultrapassado o horário de expediente forense. 
 
A alienação será realizada unicamente na modalidade ELETRÔNICA 
(www.faleiloes.com.br). 
 
O portal web (www.faleiloes.com.br), onde se desenvolverá a alienação eletrônica, já 
estará disponível para recebimento de lances antecipados, 10 (dez) dias antes do primeiro 
e do segundo leilões.  
 
Aquele que quiser participar da alienação judicial via internet deverá cadastrar-se 
previamente no site do leiloeiro, acima informado, ficando ciente de que o cadastramento 
implicará na aceitação integral das disposições da R.A. SECOR N. 299/2016, que aprovou 
o Provimento n. 03/2016, disponível no link http://portal.trt23.jus.br/portal/leil%C3%B5es, 
na aba “Alienação e Leilões”, do sítio eletrônico deste Tribunal Regional (www.trt23.jus.br), 
bem como das condições estipuladas neste edital. 
 
A aprovação do cadastro e as informações necessárias (login e senha) para acesso ao 
sistema, onde se desenvolverá a alienação eletrônica, serão comunicadas através do e-
mail informado pelo usuário, que se responsabilizará por todas as negociações realizadas 
em seu código, com o uso da respectiva senha. 
 
 
ADVERTÊNCIAS: 
1. O leilão terá início às 08h30 nas datas designadas (unicamente com transmissão ao vivo 
pelo site endereço: www.balbinoleiloes.com.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 a 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 

http://www.faleiloes.com.br/
mailto:alvaro.mt@terra.com.br
http://www.faleiloes.com.br/
http://www.faleiloes.com.br/
http://portal.trt23.jus.br/portal/leil%C3%B5es


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. 
8. Deverá, ainda, observar o disposto no art. 273, parágrafos 2º e 4º, da Consolidação 
Normativa dos Provimentos do TRT da 23ª Região, disponível no link 
http://portal.trt23.jus.br/portal/leil%C3%B5es, na aba “Alienação e Leilões”, 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. 

 
01 - PROCESSO: 0000643-55.2018.5.23.0003 PJe 
AUTOR: ERNEY LEANDRO VASCONCELOS 
ADVOGADO: Rayra da Silva Antunes 
RÉU: SUPERMERCADO SARAIVA LTDA - ME E OUTROS (3) 
ADVOGADO: Tarcila Graciani de Souza 
 

DESCRIÇÃO DO BEM: IMÓVEL RESIDENCIAL, CASA TIPO C40, CONTENDO UMA 

VARANDA, SALA DOIS QUARTOS, BANHEIRO, COZINHA E ÁREA DE SERVIÇO, 

TOTALIZANDO 44,127 M2 DE ÁREA CONSTRUÍDA, EDIFICADA NO LOTE DE 

TERRENO Nº 10 DA QUADRA Nº 34 E COM ÁREAS DE 250,00 M2, LOCALIZADO 

NO JARDIM UNIVERSITÁRIO, NO DISTRITO DE COXIPÓ DA PONTE, NESTA CAPITAL, 

APRESENTANDO OS SEGUINTES LIMITES E CONFRONTAÇÕES: FRENTE 10,00 M 

COM A RUA PROJETADA 21; LADO DIREITO 25,00 M COM O LOTE 11; LADO 

ESQUERDO 25,00 M COM O LOTE 09; FUNDOS 10,00 M PARTE DOS SEGUINTES 

LIMITES E CONFRONTAÇÕES: FRENTE 10,00M COM A RUA PROJETADA 21; LADO 

DIREITO 25,00M COM O LOTE 11; LADO ESQUERDO 25,00 M COM O LOTE 09; 

FUNDOS DOS LOTES 07 E 13. 

DATA DA AVALIAÇÃO: 09/03/2021. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 320.000,00 
(Trezentos e vinte mil reais). 
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
1º Leilão: lance mínimo de 100% do valor da avaliação, à vista ou em 12 parcelas; 

2º Leilão: lance mínimo de 70% do valor da avaliação, à vista ou em 12 parcelas. 
 
DEPOSITÁRIO: CICERO DE ALMEIDA SARAIVA. 
ENDEREÇO: RUA SETE, QUADRA 25, CASA 17, JARDIM DOS IPÊS, CUIABÁ-MT. 
LOCAL ONDE SE ENCONTRA O BEM: RUA PROJETADA 21, QUADRA 10, JARDIM 

UNIVERSITÁRIO – CUIABÁ-MT. 

 

02 - PROCESSO: 0000709-45.2012.5.23.0003 PJe 

AUTOR: UNIÃO FEDERAL (PGFN)  
RÉU: CLAUDECIR DA COSTA QUEIROZ , CONEL CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA 
e ROMILDA VIEIRA BARBOSA 
ADVOGADO: JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS 
 
DESCRIÇÃO DO BEM: UMA ÁREA DE TERRAS SITO NO BAIRRO PRAEIRO, NESTA 
CIDADE, DESIGNADO PELO LOTE 15 DA QUADRA 09, ÁREA DE175,57 METROS 
QUADRADOS. COMPRIMENTO: O MPI ACHA-SE NO ALINHAMENTO DA RUA 18, 
VÉRTICE DO LOTE 14 COM O RUMO MAGNÉTICO DE 3900SE ATÉ ATINGIR O MP2. 
O MP2 ACHA-SE A 11 KM DO MP1DO ALINHAMENTO DA RUA 18, VÉRTICE DO LOTE 
16. O MP3 ACHA-SE A 15,60M DO MP2, VÉRTICES DOS LOTES 16,11 E 12. O MP4 

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


ACHA-SE A 12,00 M DO MP3 LIMITES DOS LOTES 12 E 13. EM 14,00 M ACHA-SE O 
MP1, ANGULOS INTERNOS: MP1 87`25´, MP2 92´39; MP3 81´29´E MP4 98´27´. 
LIMITES: O LOTE LIMITA-SE AO NORTE COM O LOTE 14; AO SUL COM O LOTE 16; 
AO NASCENTE COM OS LOTES 11,12 E 13 E AO POENTE COM A RUA 18, FORMA 
GEOMÉTRICA DE UM QUADRILÁTERO IRREGULAR. 
 
BENFEITORIAS: SOBRE O TERRENO ENCONTRA-SE EDIFICADA UMA 
CONSTRUÇÃO DE APROXIMANDAMENTE 54,00 METROS QUADRADOS, 
ESTRUTURA EM ALVENARIA, PAREDE/VEDAÇÃO EM ALVENARIA, GEMINADA, 
COBERTURA EM TELHAS CERÂMICA, FORRO TIPO PVC, ESQUADRIAS E PORTAS 
EM METALÃO, PISO EM CERÂMICA E CIMENTO, ACABAMENTO EM REBOCO E 
PINTURA EM TINTA FOSCA, MURADA, PORTÃO DE ACESSO EM METALÃO, SENDO 
3 PEÇAS E 3 BANHEIROS. AO LADO DESTA EDIFICAÇÃO EXISTE UMA ESTRUTURA 
DE MADEIRA E COBERTA EM TELHA TIPO FIBROCIMENTO E COMPÕE UMA 
ESPÉCIE DE GRAGEM/ESPAÇO DE TRABALHO. 
MATRÍCULA: O IMÓVEL ENCONTRA-SE MATRICULADO NO 5º SERVIÇO NOTARIAL 
E DE REGISTRO DE MIMÓVEIS DE CUIABÁ, SOB Nº 39.211. 
 
 
DATA DA AVALIAÇÃO:09/12/2019 VALOR DA AVALIAÇÃO: R$85.000,00 (OITENTA E 
CINCO MIL) 
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  
1º Leilão: lance mínimo de 100% do valor da avaliação e possibilidade de pagamento à 
vista ou em 12 parcelas 
2º Leilão: lance mínimo de 80% do valor da avaliação e possibilidade de pagamento à 
vista ou em 12 parcelas 
 
DEPOSITÁRIO: CLAUDECIR DA COSTA QUEIROZ. 
ENDEREÇO:RUA MONTREAL, 562, JARDIM DAS AMÉRICAS, CEP 78060-600, 
CUIABÁ/MT. 
LOCAL ONDE SE ENCONTRA O BEM: BAIRRO PRAIEIRO, CUIABÁ/MT. 
 

Tatiana de Oliveira Pitombo 

 Juíza do Trabalho 

4ª VARA DO TRABALHO DE CUIABÁ 
 

EDITAL DE ALIENAÇÃO JUDICIAL / ELETRÔNICA 
 

A Doutora Deizimar Mendonça Oliveira, Juíza Titular da 4ª 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: 09/07/2021, das 08:30h às 14:30h - Início de lances via internet: 
29/06/2020. 
Data do 2º LEILÃO: 23/07/2021, das 08:30h às 14:30h - Início de lances via internet: 
13/07/2020. 
 

Leiloeiro(a): Flares Aguiar da Silva (www.faleiloes.com.br), Endereço para atendimento: 
Av. Historiador Rubens de Mendonça n. 1836, sala 607, Bairro Bosque da Saúde, Cuiabá-
MT, CEP 78.050-000, Fone: (65) 3025-7500 ou 99946-4717 e e-mail: 
contato@faleiloes.com.br.  

http://www.faleiloes.com.br/
mailto:alvaro.mt@terra.com.br


 
Da Arrematação:  1º LEILÃO – lance mínimo de 100% do valor de avaliação (ou valor 

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

 
O 2º LEILÃO prosseguirá no dia útil imediato, à mesma hora em que teve início, 
independentemente de novo edital, se for ultrapassado o horário de expediente forense. 
 
A alienação será realizada unicamente na modalidade ELETRÔNICA 
(www.faleiloes.com.br). 
 
O portal web (www.faleiloes.com.br), onde se desenvolverá a alienação eletrônica, já 
estará disponível para recebimento de lances antecipados, 10 (dez) dias antes do primeiro 
e do segundo leilões.  
 
Aquele que quiser participar da alienação judicial via internet deverá cadastrar-se 
previamente no site do leiloeiro, acima informado, ficando ciente de que o cadastramento 
implicará na aceitação integral das disposições da R.A. SECOR N. 299/2016, que aprovou 
o Provimento n. 03/2016, disponível no link http://portal.trt23.jus.br/portal/leil%C3%B5es, 
na aba “Alienação e Leilões”, do sítio eletrônico deste Tribunal Regional (www.trt23.jus.br), 
bem como das condições estipuladas neste edital. 
 
A aprovação do cadastro e as informações necessárias (login e senha) para acesso ao 
sistema, onde se desenvolverá a alienação eletrônica, serão comunicadas através do e-
mail informado pelo usuário, que se responsabilizará por todas as negociações realizadas 
em seu código, com o uso da respectiva senha. 
 
 
ADVERTÊNCIAS: 
1. O leilão terá início às 08h30 nas datas designadas (unicamente com transmissão ao vivo 
pelo site endereço: www.faleiloes.com.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 a 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 (CPC), observada a ordem de citação, a omissão e 
a compatibilidade, principalmente dos dois últimos institutos. 

http://www.faleiloes.com.br/
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8. Deverá, ainda, observar o disposto no art. 273, parágrafos 2º e 4º, da Consolidação 
Normativa dos Provimentos do TRT da 23ª Região, disponível no link 
http://portal.trt23.jus.br/portal/leil%C3%B5es, na aba “Alienação e Leilões”, 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. 

PROCESSO: 0000321-66.2017.5.23.0004 (PJE) 
AUTOR: JOAO GOMES ESPIRITO SANTO - CPF: 468.983.011-87 
ADVOGADO: Renata Joana Darc Camilo – OAB/MT 12018, Gracielly Alves Cunha - 
OAB/MT 20287 e Regiane Alves da Cunha  - OAB/MT 7712  
RÉU: MAXIMA CONSTRUCOES LTDA - EPP - CNPJ: 36.930.576/0001-03 
ADVOGADO: Sylvio Santos Araújo – OAB/MT 8651  
 
DESCRIÇÃO DO BEM: 
BEM IMÓVEL  Área "A" com 1.944,00m² situada na quadra 07 da Rua 15, bairro Jardim 
Cuiabá, Cuiabá-MT, com o seguinte caminhamento do perímetro do remembramento: Lado 
M1-M2, Comprimento 36,00m, Confinantes: Frente do imóvel confinante com a Rua 15, 
seguindo com azimute de 322°31'51"; Lado M2-M3, Comprimento 54,00m, Confinantes: 
Lado direito do imóvel confinante com os lotes 16, 17, 18, 19 e parte do 20, da quadra 07, 
seguindo com azimute de 52°31"51" até o M3; Lado M3-M4, Comprimento 36,00m, 
Confinantes: Fundos do imóvel confinante com os lotes 13, 14 e 15, da quadra 07, seguindo 
com azimute de 142°31'51" até o M4; M4-M5, Comprimento 54,00m, Confinantes: Lado 
esquerdo do imóvel confinante com os lotes 01, 02, 03, 04 e parte do 05, da quadra 07, 
seguindo com azimute de 232°31'51" até M1, ponto inicial deste memorial descritivo de 
remembramento de área. 
MATRÍCULA 
Matriculado sob n.º 26.649, Livro n.º 02, Cartório Sétimo Ofício, Cartório de Registro de 
Imóveis da Quarta Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT. 
Matrículas anteriores sob os nº 16.980, 16.979 e 16.978 
CARACTERÍSTICAS 
Sobre o lote não há qualquer edificação. Murado por todos os lados. Serviços Públicos: 
asfalto, calçada, luz, telefone, esgoto. Topografia: plana. 
Obs.: o terreno remembrado fica no "miolo" da quadra 07, não faz divisa com a rua, nem 
possui qualquer acesso por rua/travessa/beco. 
 
DATA DA AVALIAÇÃO: 04 de Dezembro de 2019. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 
1.500.000,00 (UM MILHÃO E QUINHENTOS MIL REAIS). 
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  
1º Leilão: lance mínimo pelo qual poderá ser alienado (70% do valor pelo qual o bem foi 
avaliado) + possibilidade de parcelamento do lance em até 24 vezes, observando-se 
necessariamente a oferta de pagamento de pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor do lance à vista (CPC, art. 895, § 1º), assim como o contido no art. 264 da 
Consolidação Normativa deste Regional, sendo que as parcelas sofrerão correção 
monetária com o indexador do IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 
Especial). 
2º Leilão: lance mínimo pelo qual poderá ser alienado (70% do valor pelo qual o bem foi 
avaliado) + possibilidade de 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). 
 

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


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: José Emílio Martins – CPF 018.988.188-78. 
ENDEREÇO: Local incerto e não sabido. 
LOCAL ONDE SE ENCONTRA O BEM: quadra 07 da Rua 15, bairro Jardim Cuiabá, 
Cuiabá-MT. 
 
 

____________________________ 
(Diretor(a) ou Juiz(íza)  

 

5ª VARA DO TRABALHO DE CUIABÁ 
 
 

EDITAL DE ALIENAÇÃO JUDICIAL / ELETRÔNICA 
 

O(A) Doutor(a) Eleonora Alves Lacerda, Juiz(íza) Titular da 5ª 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: 09/07/2021, das 08:30h às 14:30h - Início de lances via internet: 
29/06/2020. 
Data do 2º LEILÃO: 23/07/2021, das 08:30h às 14:30h - Início de lances via internet: 
13/07/2020. 
 

Leiloeiro(a): Flares Aguiar da Silva (www.faleiloes.com.br), Endereço para atendimento: 
Av. Historiador Rubens de Mendonça n. 1836, sala 607, Bairro Bosque da Saúde, Cuiabá-
MT, CEP 78.050-000, Fone: (65) 3025-7500 ou 99946-4717 e e-mail: 
contato@faleiloes.com.br.  

 
Da Arrematação:  1º LEILÃO – lance mínimo de 100% do valor de avaliação (ou valor 

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

 
O 2º LEILÃO prosseguirá no dia útil imediato, à mesma hora em que teve início, 
independentemente de novo edital, se for ultrapassado o horário de expediente forense. 
 
A alienação será realizada unicamente na modalidade ELETRÔNICA 
(www.faleiloes.com.br). 
 
O portal web (www.faleiloes.com.br), onde se desenvolverá a alienação eletrônica, já 
estará disponível para recebimento de lances antecipados, 10 (dez) dias antes do primeiro 
e do segundo leilões.  
 
Aquele que quiser participar da alienação judicial via internet deverá cadastrar-se 
previamente no site do leiloeiro, acima informado, ficando ciente de que o cadastramento 
implicará na aceitação integral das disposições da R.A. SECOR N. 299/2016, que aprovou 
o Provimento n. 03/2016, disponível no link http://portal.trt23.jus.br/portal/leil%C3%B5es, 
na aba “Alienação e Leilões”, do sítio eletrônico deste Tribunal Regional (www.trt23.jus.br), 
bem como das condições estipuladas neste edital. 
 
A aprovação do cadastro e as informações necessárias (login e senha) para acesso ao 
sistema, onde se desenvolverá a alienação eletrônica, serão comunicadas através do e-

http://www.faleiloes.com.br/
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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 (unicamente com transmissão ao vivo 
pelo site endereço: www.faleiloes.com.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 a 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 (CPC), observada a ordem de citação, a omissão e 
a compatibilidade, principalmente dos dois últimos institutos. 
8. Deverá, ainda, observar o disposto no art. 273, parágrafos 2º e 4º, da Consolidação 
Normativa dos Provimentos do TRT da 23ª Região, disponível no link 
http://portal.trt23.jus.br/portal/leil%C3%B5es, na aba “Alienação e Leilões”, 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. 

01 - PROCESSO: 0000241-02.2017.5.23.0005 (PJE) 
AUTOR: RONIVALDO MARTINS PACHECO 
ADVOGADO: Regiane Alves da Cunha  
RÉU: MAXIMA CONSTRUCOES LTDA - EPP 
ADVOGADO: Sylvio Santos Araújo 
 
DESCRIÇÃO DO BEM: Área "A" com 1.944,00m² situada na quadra 07 da Rua 15, bairro 
Jardim Cuiabá, Cuiabá-MT, com o seguinte caminhamento do perímetro do 
remembramento: Lado M1-M2, Comprimento 36,00m, Confinantes: Frente do imóvel 
confinante com a Rua 15, seguindo com azimute de 322°31'51"; Lado M2-M3, 
Comprimento 54,00m, Confinantes: Lado direito do imóvel confinante com os lotes 16, 17, 
18, 19 e parte do 20, da quadra 07, seguindo com azimute de 52°31"51" até o M3; Lado 
M3-M4, Comprimento 36,00m, Confinantes: Fundos do imóvel confinante com os lotes 13, 
14 e 15, da quadra 07, seguindo com azimute de 142°31'51" até o M4; M4-M5, 
Comprimento 54,00m, Confinantes: Lado esquerdo do imóvel confinante com os lotes 01, 

http://www.faleiloes.com.br/
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02, 03, 04 e parte do 05, da quadra 07, seguindo com azimute de 232°31'51" até M1, ponto 
inicial deste memorial descritivo de remembramento de área. 
Matriculado sob n.º 26.649, Livro n.º 02, Cartório Sétimo Ofício, Cartório de Registro de 
Imóveis da Quarta Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT. 
CARACTERÍSTICAS 
Sobre o lote não há qualquer edificação. Murado por todos os lados. Serviços Públicos: 
asfalto, calçada, luz, telefone, esgoto. Topografia: plana. 
Obs.: o terreno remembrado fica no "miolo" da quadra 07, não faz divisa com a rua, nem 
possui qualquer acesso por rua/travessa/beco. 
 
DATA DA AVALIAÇÃO: 25.11.2019. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$1.500.000,00 (um 
milhão e quinhões mil reais) 
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  
1º Leilão: 100% do valor da avaliação  
2º Leilão: Lance mínimo de 60% do valor da avaliação, com parcelamento em até 06 (seis) 
vezes, sendo a primeira parcela a visa. 
 
LOCAL ONDE SE ENCONTRA O BEM: Quadra 07 da Rua 15, bairro Jardim Cuiabá, 
Cuiabá-MT. 
 
 
02- PROCESSO: 0000652-79.2016.5.23.0005 PJe 
AUTOR: DANIEL CRUZ PETRONILHO ADVOGADO: RODRIGO SCHOSSLER 
RÉU: ANTONIO LISBOA PEREIRA 
ADVOGADO: MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA 
 
DESCRIÇÃO DOS BENS: 
- LOTE 19 DA QUADRA 80, COM ÁREA DE 432,00M², SITUADO NA VILA BOA 
ESPERANÇA, NO DISTRITO DE COXIPÓ DA PONTE, CUIABÁ/MT (MATRICULA 39.424 
– CARTÓRIO DO 6º OFÍCIO); 
- LOTE 20 DA QUADRA 80, COM ÁREA DE 432,00M², SITUADO NA VILA BOA 
ESPERANÇA, NO DISTRITO DE COXIPÓ DA PONTE, CUIABÁ/MT (MATRICULA 39.425 
– CARTÓRIO DO 6º OFÍCIO). 
LOCALIZAÇÃO DOS IMÓVEIS: Rua 12, nº 590, esquina com a Rua 46, nº 598, 
Boa Esperança, Cuiabá/MT. 
BENFEITORIAS: 
Foi constatada a existência de edificações que ocupam boa parte da área dos dois lotes, 
não sendo possível, ao menos em uma primeira análise, o seu desmembramento. 
Parte das aludidas edificações trata-se de prédio tipo casa térrea (maior construção que 
ocupa boa parte dos lotes), de alvenaria, telha de barro. Possui os seguintes cômodos: 
garagem coberta para três carros mais uma sem cobertura, 4 quartos, sendo 2 suítes e 1 
com closet, 2 salas, lavabo, banheiro social, cozinha, área de serviço, banheiro e quarto 
de apoio, varanda, piscina, sauna (sem equipamentos) e banheiro externo. Área construída 
de aproximadamente 360,00m². 
Outra edificação feita como um sobrado (tipo prédio comercial), com um andar, de 
alvenaria, telhas de fibrocimento, construção mais recente e dividida em: 
Térreo – recepção (preparada para receber bancada de cozinha com ligações para água 
e esgoto), banheiro, 2 salas com banheiro cada uma, guarita e poço artesiano; 
Piso superior – sala com cozinha dividida com parede de gesso, 2 salas com banheiro e 
área para limpeza, com depósito para material de limpeza. Área construída de 
aproximadamente 100,00m². 
Outra edificação como uma edícula/apartamento com entrada independente, com telha de 
barro, de alvenaria, dividida em uma sala para dois ambientes, cozinha e área de serviço 
e uma suíte. Frente para a Rua 12, com uma garagem e um portão individual. Área 
construída de aproximadamente 81,75m². 
Piscina em “L”, de alvenaria, medindo aproximadamente 26,00m². 
Imóvel todo murado, sendo parte fechado por grades e portões de metalão. Área total 
construída de aproximadamente 567,75m². 



Imóveis servidos por energia elétrica, água, telefone e asfalto. Localização em bairro com 
toda infraestrutura, como colégios, supermercados, padarias, farmácias e universidades. 
 
RESTRIÇÕES: 
Indisponibilidades: Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB: AV-02 – 
0000453-48.2016.5.23.0008, AV-03 – 0000652-79.2016.5.23.0005 e AV-04 – 0000565- 
35.2016.5.23.0002. 
Penhora: AV-05 - mandado expedido pela 9ª Vara do Trabalho de Cuiabá, 0000672- 
58.2016.5.23.0009. 
 
DATA DA AVALIAÇÃO: 10/05/2019. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$1.000.000,00 (um 
milhão de reais). 
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
1º Leilão: 100% do valor da avaliação. 
2º Leilão: Lance mínimo de 60% do valor da avaliação, com parcelamento em até 06 
(seis) vezes, sendo a primeira parcela à vista. 
 
DEPOSITÁRIO: Antônio Lisboa Pereira. 
ENDEREÇO: Rua Buenos Aires, 726, apto 1003, Edif. América Central, Jd. das Américas, 
Cuiabá/MT. 
LOCAL ONDE SE ENCONTRA O BEM: Rua 12, nº 590, esquina com a Rua 46, nº 
598, Boa Esperança, Cuiabá/MT. 
 
 
03 - PROCESSO: 0001378-19.2017.5.23.0005 PJE 
AUTOR: CIPRIANO LOURA DO CARMO 
ADVOGADO: Vinicius Assis Almeida OAB: MT17608  
RÉU: FATORIAL CONSTRUCOES LTDA – ME CNPJ: 04.406.430/0001-69, IVANILDE 
MARIA OSTROVSKI SOUZA SANTOS CPF 410.467.909-78 e WALMIR SOUZA 
SANTOS CPF 458.699.011-20  
ADVOGADO: Breno Del Barco Neves OAB MT6743 
 
DESCRIÇÃO DO BEM:  Imóvel –lote 06 da quadra 57 (Atual Rua Armando Corrêa) do 
loteamento denominado Parque Residencial Santa Cruz, 2ª etapa, Distrito Coxipo da 
ponte, com Área Total de 360 m2, nesta capital, medindo 12 m2 de frente para a rua 06 
(Atual Rua Armando Corrêa) a leste, 12 m2 de fundos para o lote 11, a oeste, 30m2 do 
lado direito com o lote 07, ao norte e 30m2 do lado esquerdo com o lote 05, ao sul.   
 REGISTRO: Matrícula nº 53.962, livro nº 02, fl 055, 6º Serviço notarial e registro de imóveis 
da terceira Circunscrição imobiliária da Comarca de Cuiabá – MT. 
RESTRIÇÕES:  
INDISPONIBILIDADE- CNIB Pros 0001358-19.2017.5.23.0008 8ª VT Cuiabá, Proc 
0001357-34.2017.5.23.0008 8ª VT Cuiabá e Proc 0001449-33.2017.5.23.0001 1ª VT 
Cuiabá. 
 
DATA DA AVALIAÇÃO: 13/10/2020. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 300.000,00 
(Trezentos mil reais). 
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
1º Leilão:  Lance Mínimo de 100% do valor da avaliação, ou seja, R$ 300.000,00 
(Trezentos mil reais); 
2º Leilão: - Lance mínimo de 60% do valor de avaliação, R$ 180.000,00 (cento e oitenta 
mil reais); 
Parcelamento em até 06(seis) vezes mensais, sendo a primeira parcela paga à vista. 
 
DEPOSITÁRIO: WALMIR SOUZA SANTOS CPF: 458.699.011-20 
Endereço: Rua Martinica, nº 248, esquina com a rua Washington, bairro: Jardimdas 
Américas - Cuiabá/MT. 



LOCAL ONDE SE ENCONTRA O BEM: Rua Armando Corrêa, Qd 57, casa 06, Santa Cruz 
I, 2ª etapa, Cuiabá-MT. 
 
 

José Eugênio Borba 
Diretor de Secretaria 

 
 

6ª VARA DO TRABALHO DE CUIABÁ 
 
 

EDITAL DE ALIENAÇÃO JUDICIAL / ELETRÔNICA 
 

A Doutora Marcia Martins Pereira, Juíza Substituta da 6ª Vara do Trabalho de Cuiabá-
MT, 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: 09/07/2021, das 08:30h às 14:30h - Início de lances via internet: 
29/06/2020. 
Data do 2º LEILÃO: 23/07/2021, das 08:30h às 14:30h - Início de lances via internet: 
13/07/2020. 
 

Leiloeiro(a): Flares Aguiar da Silva (www.faleiloes.com.br), Endereço para atendimento: 
Av. Historiador Rubens de Mendonça n. 1836, sala 607, Bairro Bosque da Saúde, Cuiabá-
MT, CEP 78.050-000, Fone: (65) 3025-7500 ou 99946-4717 e e-mail: 
contato@faleiloes.com.br.  

 
Da Arrematação:  1º LEILÃO – lance mínimo de 100% do valor de avaliação (ou valor 

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

 
O 2º LEILÃO prosseguirá no dia útil imediato, à mesma hora em que teve início, 
independentemente de novo edital, se for ultrapassado o horário de expediente forense. 
 
A alienação será realizada unicamente na modalidade ELETRÔNICA 
(www.faleiloes.com.br). 
 
O portal web (www.faleiloes.com.br), onde se desenvolverá a alienação eletrônica, já 
estará disponível para recebimento de lances antecipados, 10 (dez) dias antes do primeiro 
e do segundo leilões.  
 
Aquele que quiser participar da alienação judicial via internet deverá cadastrar-se 
previamente no site do leiloeiro, acima informado, ficando ciente de que o cadastramento 
implicará na aceitação integral das disposições da R.A. SECOR N. 299/2016, que aprovou 
o Provimento n. 03/2016, disponível no link http://portal.trt23.jus.br/portal/leil%C3%B5es, 
na aba “Alienação e Leilões”, do sítio eletrônico deste Tribunal Regional (www.trt23.jus.br), 
bem como das condições estipuladas neste edital. 
 
A aprovação do cadastro e as informações necessárias (login e senha) para acesso ao 
sistema, onde se desenvolverá a alienação eletrônica, serão comunicadas através do e-
mail informado pelo usuário, que se responsabilizará por todas as negociações realizadas 
em seu código, com o uso da respectiva senha. 
 
 
ADVERTÊNCIAS: 
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1. O leilão terá início às 08h30 nas datas designadas (unicamente com transmissão ao vivo 
pelo site endereço: www.faleiloes.com.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 a 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 (CPC), observada a ordem de citação, a omissão e 
a compatibilidade, principalmente dos dois últimos institutos. 
8. Deverá, ainda, observar o disposto no art. 273, parágrafos 2º e 4º, da Consolidação 
Normativa dos Provimentos do TRT da 23ª Região, disponível no link 
http://portal.trt23.jus.br/portal/leil%C3%B5es, na aba “Alienação e Leilões”, 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. 

01 - PROCESSO: 0064100-72.2006.5.23.0006 PJE 
AUTOR: UNIÃO FEDERAL (PGFN) CNPJ: 00.394.460/0001-41 
RÉU: COLÉGIO NOVO ATHENEU LTDA – CNPJ: 26.805.622/0001-80 
ADVOGADO: GABRIELA DE SOUZA CORREIA 
 
DESCRIÇÃO DO BEM:.    
1) 0,70085% (fração ideal) da área remanescente de 177.60 m², desmembrada do Lote 11 
da Quadra 09, Bairro Jardim Cuiabá, de matrícula n. 11012, ficha RGI 7º Ofício, 4ª 
Circunscrição Imobiliária da Capital, em nome de Colégio Novo Atheneu LTDA, local onde 
funcionou a escola; 
 
2) 0,70085% (fração ideal  da área denominada) Lote 01 da Quadra 09, Bairro Jardim 
Cuiabá, com 12,00 x 35,00 m, sendo frente para a rua 01; lado direito com a rua 17; lado , 
Livro 2, ficha RGI 7ºesquerdo com o lote 02; fundos com o lote 10, matrícula n. 11013 
Ofício, 4ª Circunscrição Imobiliária da Capital, em nome de Colégio Novo Atheneu LTDA, 
local onde funcionou a escola; 
 
3) 0,70085% (fração ideal)  da área denominada Lote 02 da Quadra 09, Bairro Jardim 
Cuiabá, com 12,00 x 35,00 m, sendo frente  para a rua 01; lado direito com o lote 01; lado 
, Livro 2, ficha RGI 7ºesquerdo com o lote 03; fundos com o lote 10, matrícula n. 11014 
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Ofício, 4ª Circunscrição Imobiliária da Capital, em nome de Colégio Novo Atheneu LTDA, 
local onde funcionou a escola; 
 
4) 0,70085% (fração ideal)  da área denominada Lote 03 da Quadra 09, Bairro Jardim 
Cuiabá, com 12,00 x 35,00 m, sendo frente para a rua 01; lado direito com o lote 02; lado 
, Livro 2, ficha RGI 7º esquerdo com o lote 04; fundos com o lote 10, matrícula n. 11015 
Ofício, 4ª Circunscrição Imobiliária da Capital, em nome de Colégio Novo Atheneu LTDA, 
local onde funcionou a escola;  
 
Com benfeitorias, rua de acesso pavimentada; prédios em alvenaria, quadra de esporte 
com arquibancadas cobertas, toda cercada com muro. 
 
Total da área construída: 1.437,60 m² 
 
Total do terreno (soma dos lotes): 1.437,30 m² 
 
Reavaliação dos lotes: R$ 1.437.600,00 -  Reavaliação da Construção: R$ 1.896.453,16. 
 
TOTAL DA REAVALIAÇÃO: R$ 3.334.053,16 (Três milhões, trezentos e trinta e quatro 
mil, cinquenta e três reais e dezesseis centavos) . 
 
GRAVAMES: 
O bem constrito nestes autos, garante o Juízo nos processos abaixo relacionados e ainda 
em outros, conforme fls. 317/370; 
Financiamento junto ao Banco do Brasil S.A., Ag. bairro do Porto, Cuiabá-MT, CGC 
00.000.000 /4107-64 - Data: 09/11/1992; 
Cédula de Crédito Comercial Hipotecária, n. 9200016-9, expedido pelo Banco do Brasil 
S.A. em 15/01/1993; 
Cédula de Crédito Comercial Hipotecária, n. 93/00001-4, expedido pelo Banco do Brasil 
S.A. em 04/02/1993; 
Processo n. 3.664/1997, credor Banco do Brasil S.A.; 
Execução Fiscal, processo n. 98.3485-0, 4ª Vara Federal de Mato Grosso; 
Processo n. 071/97 da 8ª Vara Cível de Cuiabá - MT; 
Processo n. 3664/97 da 14ª Vara Cível de Cuiabá-MT; 
Processo n. 63/97 da 13ª Vara Cível de Cuiabá-MT; 
Processo n. 98.2731-2 da 1ª Vara da Justiça Federal - MT; 
Processo n. 98.3485-0 da 4ª Vara da Justiça Federal - MT; 
Processo SIEX 3.374/2000 (1ª Vara/00608/2000); 
Processo SIEX 46971/2000 (1ª Vara/1021/2000); 
Processo SIEX 4656/2000 (1ª Vara/00836/2000); 
Processo SIEX 4732/2000 (3ª Vara/00831/2000); 
Processo SIEX 4812/2000 (5ª Vara/00574/2000); 
Processo n. 000608/2000 da 1ª Vara do Trabalho de Cuiabá-MT; 
Processo n. 00831/2000, da 3ª Vara do Trabalho de Cuiabá-MT; 
Processo n. 1776/1999 da 2ª Vara do Trabalho de Cuiabá-MT; 
Processo n. 00574.2000.005.23.00-2, da 5ª Vara do Trabalho de Cuiabá-MT; 
Processo n. 01167.1998.005.23.00-7, da 5ª Vara do Trabalho de Cuiabá-MT; 
Assinado eletronicamente por: LUIZ OTAVIO CARVALHO PINTO - Juntado em: 
22/10/2020 14:40:04 - b071034 
Processo n. 1021.2000 da 1ª Vara do Trabalho de Cuiabá-MT; 
Processo n. 00831.2000 da 3ª Vara do Trabalho de Cuiabá-MT; 
Processo n. 00507.2000 da 3ª Vara do Trabalho de Cuiabá-MT; 
Processo n. 00922.2000 da 1ª Vara do Trabalho de Cuiabá-MT; 
Processo n. 1.766.1999 da 2ª Vara do Trabalho de Cuiabá-MT; 
Processo n. 00573.2000 da 5ª Vara do Trabalho de Cuiabá-MT; 
Processo n. 01167.1998.005.23.00-5 da 5ª Vara do Trabalho de Cuiabá-MT; 
Processo n. 00535.2000.005.23.00-5 da 5ª Vara do Trabalho de Cuiabá-MT; 
Processo n. 00507.2000.003.23.00-5 da 3ª Vara do Trabalho de Cuiabá-MT; 
Processo n. 01466.2001.004.23.00-1 da 4ª Vara do Trabalho de Cuiabá-MT; 



Processo n. 2001.36.00.002863-92863-9; da Caixa Econômica Federal; 
Processo n. 00641.2006.006.23.00-0 da 8ª Vara do Trabalho de Cuiabá-MT; 
Processo n. 98.3485-0, Execução Fiscal, INSS; 
Processo n. 01541.1997.002.23.00-4 da 2ª Vara do Trabalho de Cuiabá-MT. 
      
DATA DA REAVALIAÇÃO:  13/04/2021. VALOR DA REAVALIAÇÃO:  R$ 3.334.053,16 
(Três milhões, trezentos e trinta e quatro mil, cinquenta e três reais e dezesseis centavos). 
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  
1º Leilão: lance mínio de 100% do valor da avaliação.  
2º Leilão: lance mínimo de 80% do valor da avaliação com possibilidade de parcelamento 
do lance em até 05 (cinco) parcelas – Art.895, § 1º CPC). 
 
DEPOSITÁRIO: xx. 
ENDEREÇO:xx. 
LOCAL ONDE SE ENCONTRA O BEM: Zona urbana do Município e Comarca de Cuiabá-
MT, com limites e confrontações acima referidas. 
 

LUIZ OTAVIO CARVALHO PINTO 
Diretor de Secretaria 

 
 

7ª VARA DO TRABALHO DE CUIABÁ 
 
 

EDITAL DE ALIENAÇÃO JUDICIAL / ELETRÔNICA 
 
O(A) Doutor(a) ROSANA MARIA DE BARROS CALDAS, Juiz(íza) Titular da 7ª 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: 09/07/2021, das 08:30h às 14:30h - Início de lances via internet: 
29/06/2020. 
Data do 2º LEILÃO: 23/07/2021, das 08:30h às 14:30h - Início de lances via internet: 
13/07/2020. 

Leiloeiro(a): Flares Aguiar da Silva (www.faleiloes.com.br), Endereço para atendimento: 
Av. Historiador Rubens de Mendonça n. 1836, sala 607, Bairro Bosque da Saúde, Cuiabá-
MT, CEP 78.050-000, Fone: (65) 3025-7500 ou 99946-4717 e e-mail: 
contato@faleiloes.com.br.  

Da Arrematação:  1º LEILÃO – lance mínimo de 100% do valor de avaliação (ou valor 
e condições fixados pelo juiz da execução). 

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

O 2º LEILÃO prosseguirá no dia útil imediato, à mesma hora em que teve início, 
independentemente de novo edital, se for ultrapassado o horário de expediente forense. 
A alienação será realizada unicamente na modalidade ELETRÔNICA 
(www.faleiloes.com.br). 
O portal web (www.faleiloes.com.br), onde se desenvolverá a alienação eletrônica, já 
estará disponível para recebimento de lances antecipados, 10 (dez) dias antes do primeiro 
e do segundo leilões.  
Aquele que quiser participar da alienação judicial via internet deverá cadastrar-se 
previamente no site do leiloeiro, acima informado, ficando ciente de que o cadastramento 
implicará na aceitação integral das disposições da R.A. SECOR N. 299/2016, que aprovou 
o Provimento n. 03/2016, disponível no link http://portal.trt23.jus.br/portal/leil%C3%B5es, 
na aba “Alienação e Leilões”, do sítio eletrônico deste Tribunal Regional (www.trt23.jus.br), 
bem como das condições estipuladas neste edital. 
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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 (unicamente com transmissão ao vivo 
pelo site endereço: www.faleiloes.com.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 a 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 (CPC), observada a ordem de citação, a omissão e 
a compatibilidade, principalmente dos dois últimos institutos. 
8. Deverá, ainda, observar o disposto no art. 273, parágrafos 2º e 4º, da Consolidação 
Normativa dos Provimentos do TRT da 23ª Região, disponível no link 
http://portal.trt23.jus.br/portal/leil%C3%B5es, na aba “Alienação e Leilões”, 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. 

01 - ATSum 0000071-19.2020.5.23.0007 (PJE) 
RECLAMANTE: RITA DE CASSIA ANGELO DA SILVA 
ADVOGADO: GUSTAVO STEFERSON DA CRUZ 
RECLAMADO: AUTO ESCOLA COXIPO LTDA 
ADVOGADO: EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA     
 
DESCRIÇÃO DO BEM: um veículo FIAT/MOBI, flex, cor branca, ano 2017/2018, 
RENAVAM 01125508865, placa QMQ4592, CAHSSI 98D341A8CJY498695. CARRO EM 
BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM 71.291 KM RODADOS. 
 
DATA DA AVALIAÇÃO: 20/04/2021         VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 34.000,00 
(trinta e quatro mil reais) 
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  
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1º Leilão:  lance mín. de 100% do valor da avaliação ou outro valor fixado pelo juiz da 
execução+possibilidade parcelamento do lance indicando o nº. de parcelas e a exigência 
ou não de pagamento da 1a. parcela de 25% do valor da arrematação (art. 895, § 1º,CPC). 
 
2º Leilão: lance mínimo + eventual possibilidade de parcelamento do lance indicando o nº. 
de parcelas e a exigência ou não de pagamento da 1a. parcela de 25% do valor da 
arrematação (art. 895, § 1º,CPC ).  
 
FIEL DEPOSITÁRIO: Dandhara Maria Aquino da Silva, residente na Avenida das Flores, 
Q 05, C 06, Ilhas Canárias, Osmar Cabral - Cuiabá/MT. 
 

02 - PROCESSO: 0000827-96.2018.5.23.0007 (PJE) 
AUTOR: ELIZANDRO JORJE DE ANDRADE 
ADVOGADO: LEANDRO RIPOLI BIANCHI  
RÉU: CASAMATA COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA – ME 
RÉU: CICERO DE ALMEIDA SARAIVA – ME 
RÉU: SUPERMERCADO SARAIVA LTDA – ME 
RÉU: SUPERMERCADO SARAIVA 
 
DESCRIÇÃO DO BEM:  
CASA TIPO MT – 24.I.0.39 EDIFICADA SOB O LOTE 03, QUADRA 89, SETOR III, DO 
LOTEAMENTO DENOMINADO NÚCLEO HABITACIONAL TIJUCAL, COMPOSTA DE : 01 
SALA/QUARTO, COZINHA E BANHEIRO, MEDINDO 10,00M DE FRENTE PARA A RUA 
301; 10,00 MS DE FUNDOS PARA O LOTE 02; 20,00MS DO LADO ESQUERDO COM O 
LOTE 05; 20,00MS DO LADO DIREITO PARA A ÁREA COHAB, COM ÁREA TOTAL DE 
200,00MS2. 
AVERBAÇÕES E REGISTROS:  
AV.2/57.578.... CUIABÁ-MT, 27 DE JULHO DE 1999. HIPOTECA EM FAVOR DO BNH, 
INCORPORADO À CEF, CONFORME DECRETO LEI 2.291/86 DE 21.11.86, CONFORME 
R.2 E R.3 DA MAT. 11.694 AS FLS 252 DO LIVRO 2- A M EM 12.12.79 E 12.02.80. 
AV.3/ 57.578.... CUIABÁ-MT, 27 DE JULHO DE 1999. AVERBA-SE NESTA DATA O 
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA, QUE ENTRE SÍ FAZEM A 
COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO- COHAB-
MT, NA QUALIDADE DE PROMITENTE VENDEDORA, E COMO PROMITENTE 
COMPRADORA: ANA MARIA MARQUES DOS SANTOS, BRASILEIRA, DESQUITADA, 
RECEPCIONISTA, RG:275.897 CPF. N. ° 267.740.891-00... VALOR DO IMÓVEL: CR$ 
1.739.078,91, EQUIVALENTE  NESTA DATA A 381,87523 UPC (UNIDADE PADRÃO DE 
CAPITAL DO BNH).. INTEGRA O VALOR ACIMA A TAXA E ADMINISTRAÇÃO DO BNH, 
CORRESPONDENTE A 1% DO REFERIDO VALOR BEM COMO AS TAXAS DE 
PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZXAÇÃO DE OBRAS (CPAFO) DA 
COHAB- MT., EQUIVALENTE A 6,0% BEM ASSIM A PARCELA DE 0,35%, REFERENTE 
A CONTRIBUIÇÃO DO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS 
(FCVS), PREVISTA NA R/ BNH N° 81/80 DO BNH....FORMA DE PAGAMENTO : A 
PROMITENTE COMPRADORA, PAGARÁ O PREÇO NO PRAZO DE 300 MESES, EM 
PRESTAÇÕES MENSAIS E CONSECUTIVAS DE CR$ 11.117,3, CALCULADAS 
SEGUNDO O PLANO  DE EQUIVALÊNCIA SALARIAL EM CONFORMIDADE COM O 
SISTEMA DE ARMOTIZAÇÃO DE QUE TRATA A R/BNH N° 190/83 DO BANCO 
NACIONAL DA HABITAÇÃO, Á TAXA NOMINAL DE JUROS DE 3,7% AO ANO, 
CORRESPONDENTE Á TAXA EFETIVA E 3,7% AO ANO, VENCENDO-SE A PRIMEIRA 
EM 05.01.84. IMÓVEL: O IMÓVEL ACIMA DESCRITO ....CONDIÇÕES : AS 
ESTIPULADOS NO CONTRATO, DATADO DE 22/01/90. 
AV.4/ 57.578.... CUIABÁ-MT – 27 DE JULHO DE 1999. AVERBA-SE NESTA DATA O 
INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSFERÊNCIA DE PROMESSA DE COMPRA E 
VENDA, DATADO DE 15/08/91, EXPEDIDO PELA COHAB- MT., TENDENDO DE UM 
LADO COMO PROMITENTES.. VENDEDORA: ANA MARIA MARQUES DOS SANTOS, 
BRASILEIRA, DESQUITADA, RECEPCIONISTA, RG:275.897 CPF. N. ° 267.740.891-00 
DE OUTRO  LADO NA QUALIDADE DE PROMITENTE COMPRADORES- CÍCERO DE 
ALMEIDA SARAIVA E ELIZABETE TEREZINHA SARAIVA, BRASILEIROS, CASADOS, 



ELE COMERCIANTE, RG Nº 149.255 SSP/MT E DO CPF N° 161.545.501-97, ELA LIDES 
DOMESTICA RG: 3.536.651-2 .... INTERVENIENTE ANUENTE- COHAB-MT, .... VALOR 
DA TRANSFERENCIA : CR$ 1.592.667,26.... VALOR ATUAL DA DIVIDA: CR$ 
1.592.667,26.. VRF -573.669,53... N° DE PRESTAÇÕES- 205 MESES, COM JUROS DE 
3,7% AO ANO EQUIVALENTE A TAXA EFETIVA DE 3,7%.. VALOR ATUAL DA DIVIDA – 
1.098,79...SEGURO-SFH 801,15... TAXA DE COBRANÇA- 788,09... PRESTAÇÃO 
TOTAL- CR$ 2.688,03... VENCT° PROX. PRESTAÇÃO 15/0/91...PLANO DE REAJUSTE 
PES....SIST. AMORT.: SAC. IMÓVEL- O DESCRITO NESTA MATRÍCULA. 
R.5/57.578.... CUIABÁ/MT, 18/08/2001. NOS TERMOS DO MANDADO DE PENHORA E 
AVALIAÇÃO N° 812/01, DATADO DE 10 DE ABRIL DE 2001, ASSINADO PELA 
DIRETORIA DE SECRETARIA – MÁRCIA APARECIDA CARNEIRO, EXTRAÍDA EM 
CUMPRIMENTO AO RESPEITÁVEL DESPACHO EXARADO PELO MM. JUIZ FEDERAL 
DA 4ª VARA/MT, REFERENTE AO PROCESSO N° 99.2623-9 – EXECUÇÃO FISCAL – 
CLASSE 3100, EM QUE FAZENDA NACIONAL MOVE, CONTRA CÍCERO DE ALMEIDA 
SARAIVA ME, PROCEDO AO REGISTRO DA PENHORA DO IMÓVEL CONSTANTE DA 
PRESENTE MATRICULA, PARA ASSEGURAR O PAGAMENTO DA DIVIDA, NO VALOR 
DE R$ 5.802,17, DEVIDA AO EXEQUENTE ACIMA REFERIDO. 
AV.6/57.578 – PROTOCOLO N° 195.123 DE 25 DE SETEMBRO DE 2017. PROCEDE-SE 
AO CANCELAMENTO DO R.5, EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO DA MM. JUÍZA 
FEDERAL SUBSTITUTA DA 4º VARA/MT, DR. DÉBORA CARDOSO DE SOUZA VILELA, 
QUE AUTORIZOU TRANSCRITA NO OFÍCIO/SECEX.059/2017, DATADO DE 
06/04/2017, ASSINADO PELO DIRETOR DE SECRETARIA, WILSON SOARES DA 
CONCEIÇÃO, EXTRAÍDA DOS AUTOS DO PROCESSO N° 0000263-73.1999.4.01.3600 
(Nº ANTIGO: 1999.36.00.002623-9) DA 4ª VARA FEDERAL DA COMARCA DE CUIABÁ-
MT, TENDO COMO EXEQUENTE: FAZENDA NACIONAL E COMO EXECUTADO : 
CÍCERO DE ALMEIDA SARAIVA ME E OUTROS. 
 
DATA DA AVALIAÇÃO: 10/11/2020. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 40.000,00 
(QUARENTA MIL REAIS). 
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  
1º Leilão: lance mínimo de 100% do valor da avaliação (R$ 40.000,00), e o valor deverá 
ser pago de imediato pelo arrematante, nos termos do artigo 885 do CPC. 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Sendo em parcela única.  
2º Leilão: lance mínimo de 70%, com pagamento a vista. 
 
DEPOSITÁRIO: CÍCERO DE ALMEIDA SARAIVA, BRASILEIRO, VÍUVO, RG: 
149255/MT, CPF: 161.545.501-97, FILIAÇÃO: JOSIAS DE ALMEIDA SARAIVA E JULITA 
GUERRA SARAIVA. 
ENDEREÇO: RUA SETE, QUADRA 25, CASA 17, JARDIM DOS IPÊS, CUIABÁ/MT. 
LOCAL ONDE SE ENCONTRA O BEM: RUA 301, QUADRA 89, LOTE 03, SETOR III, 
TIJUCAL, CUIABÁ/MT. 
 
03 – PROCESSO 0000829-32.2019.5.23.0007 PJe 
AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 
RÉU: CARLOS ALBERTO ELIAS JUNIOR  - Sem advogado 
 
DESCRIÇÃO DO BEM: um veículo mini Cooper, marca BMW, placa EMW 5112, cor 
amarela, chassi STG05E04 (marcação no vidro). Estado geral regular: 4 pneus murchos e 
ruins, janela traseira retirada, teto em tecido; pintura geral boa, freios dianteiros quebrados, 
câmbio automático. O réu declarou que o motor está fundido, sem bateria e não está com 
o documento do veículo. 
 
DATA DA AVALIAÇÃO: 09.11.2021. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$48.000,00. 
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  
1º Leilão: lance mínimo de 100% do valor da avaliação. 
2º Leilão: lance mínimo de 70% do valor da avaliação. 
 



DEPOSITÁRIO: Carlos Alberto Elias Junior. 
ENDEREÇO: Rua Senegal, 194, Santa Rosa, Cuiabá-MT. 
LOCAL ONDE SE ENCONTRA O BEM: Rua Senegal, 194, Santa Rosa, Cuiabá-MT. 
Eu, Belisa Maria Moura Mesquita, técnica judiciária, de ordem, digitei o presente Edital que 
vai assinado pelo(a) Diretor Fernando Siqueira Pinto Filho. 
 
04 - PROCESSO: 0000932-73.2018.5.23.0007 (PJE) 
AUTOR: IVETH NAZARIO DE MATOS SANTOS 
ADVOGADO: Joao Vinicius Leventi de Mendonca - OAB: MT0016363 
RÉU: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE SAUDE DOS MILITARES DO ESTADO DE 
MATO GROSSO 
ADVOGADO: Josleine Virginia Ferreira - OAB: MT0016427 
 
DESCRIÇÃO DO BEM: IMÓVEL: - Um lote de terreno na Zona Urbana da Capital e lugar 
denominado Faixa de domínio do Canal do Córrego Engole Cobra à 30,13m da Rua Thogo 
da Silva Pereira no Bairro Goiabeira, com 3.697,29m² (três mil, seiscentos e noventa e sete 
metros quadrados e vinte e nove decímetros quadrados), tendo a configuração de polígono 
irregular de quatro lados e com as seguintes confrontações: LIMITES: Ao Norte com área 
de Cezariana F. Oliveira, ao Sul com a Faixa de domínio do Córrego Engole Cobra, a Leste 
com área do Centro Comunitário do Bairro Goiabeira e a Oeste com área de Euperácio 
Pinto Silva.  
MATRICULADO SOB O N. 14.221, FOLHA 01, LIVRO N. 2 do CARTÓRIO DO 7º OFÍCIO 
DE CUIABÁ/MT. 
REGISTROS E AVERBAÇÕES: 
R3: 14.221 - Mandado de Penhora e Avaliação n. 01522/2011/2904/027 - Processo n. 
0001396-38.2011.5.23.0009; 
R4: 14.221 - Mandado de Penhora e Avaliação - Processo n. 0000823-21.2011.5.23.0002; 
R5: 14.221 – Mandado – Processo n. 0000669-06.2016.5.23.0009; 
R6: 14.221 – Mandado de Penhora/Arresto Avaliação Registro e Intimação – Processo 
0011122-89.2012.4.01.3600; 
R7: 14.221 – PENHORA – Mandado de Penhora, Avaliação e Registro – Processo 
0001549-95.2010.4.01.3600; 
R8: 14.221 – PENHORA – MANDADO DE PENHORA, AVALIAÇÃO, REGISTRO E 
INTIMAÇÃO – PROCESSO N. 0001549-95.2010.4.01.3600 – 4ª VARA – CUIABÁ; 
R9: 14221 – PENHORA – Mandado de Penhora – Avaliação – Processo 41158-
46.2011.811.0041 – Código 744140; 
R10: 14.221 – PENHORA – Processo 6269-08.2007.811.0041; 
AV11: 14.221 – INDISPONIBILIDADE Conforme relatório de Consulta de Indisponibilidade 
expedido via online em 03/02/2020 às 15:52;34, por este serviço registral, através da 
Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, fez constar a seguinte ocorrência: 
Número do Protocolo: 2020010813.01030007IA-140. 
Número do Processo: 0000932-7320185230007 
Emissor da ordem: 7ª Vara do Trabalho de Cuiabá; 
AV12: 14.221 – INDISPONIBILIDADE Conforme relatório de Consulta de Indisponibilidade 
expedido via online em 19/12/2018 às 11:33:31, por este serviço registral, através da 
Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, fez constar a seguinte ocorrência: 
Número do Protocolo: 201810.0218.00618834.IA-110 
Número do Processo: 00008232120115230002 
Emissor da ordem: 2ª Vara do Trabalho de Cuiabá; 
R13: 14221 – DESPACHO – MANDADO DE PENHORA, AVALIAÇÃO REGISTRO E 
INTIMAÇÃO – PROCESSO 0005336-88.2017.4.01.3600 – 4ª VARA - CUIABÁ; 
R14: 14221 – PENHORA – DESPACHO – MANDADO DE PENHORA/ARRESTO, 
AVALIAÇÃO REGISTRO E INTIMAÇÃO – PROCESSO 0004862-49.2019.4.01.3600 – 4ª 
VARA – CUIABÁ; 
 
DATA DA AVALIAÇÃO: 17/03/2020. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 2.218.374,00 (Dois 
milhões, Duzentos e Dezoito Mil, Trezentos e Setenta e Quatro Reais). 
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  



1º Leilão:  lance mínimo de 100% do valor da avaliação (R$ 2.218.374,00), 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 12 parcelas, nos termos do artigo 885 do CPC. 
 
DEPOSITÁRIO: DISPENSADA A NOMEAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO. 
 

____________________________ 
ROSANA MARIA DE BARROS CALDAS 

Juíza do Trabalho  
 
 

8ª VARA DO TRABALHO DE CUIABÁ 
 
 

EDITAL DE ALIENAÇÃO JUDICIAL / ELETRÔNICA 
 

O(A) Doutor(a) Mara Aparecida de Oliveira Oribe, Juiz(íza) Titular da 8ª Vara do Trabalho 
de Cuiabá/MT, 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: 09/07/2021, das 08:30h às 14:30h - Início de lances via internet: 
29/06/2020. 
Data do 2º LEILÃO: 23/07/2021, das 08:30h às 14:30h - Início de lances via internet: 
13/07/2020. 
 

Leiloeiro(a): Flares Aguiar da Silva (www.faleiloes.com.br), Endereço para atendimento: 
Av. Historiador Rubens de Mendonça n. 1836, sala 607, Bairro Bosque da Saúde, Cuiabá-
MT, CEP 78.050-000, Fone: (65) 3025-7500 ou 99946-4717 e e-mail: 
contato@faleiloes.com.br.  

 
Da Arrematação:  1º LEILÃO – lance mínimo de 100% do valor de avaliação (ou valor 

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

 
O 2º LEILÃO prosseguirá no dia útil imediato, à mesma hora em que teve início, 
independentemente de novo edital, se for ultrapassado o horário de expediente forense. 
 
A alienação será realizada unicamente na modalidade ELETRÔNICA 
(www.faleiloes.com.br). 
 
O portal web (www.faleiloes.com.br), onde se desenvolverá a alienação eletrônica, já 
estará disponível para recebimento de lances antecipados, 10 (dez) dias antes do primeiro 
e do segundo leilões.  
 
Aquele que quiser participar da alienação judicial via internet deverá cadastrar-se 
previamente no site do leiloeiro, acima informado, ficando ciente de que o cadastramento 
implicará na aceitação integral das disposições da R.A. SECOR N. 299/2016, que aprovou 
o Provimento n. 03/2016, disponível no link http://portal.trt23.jus.br/portal/leil%C3%B5es, 
na aba “Alienação e Leilões”, do sítio eletrônico deste Tribunal Regional (www.trt23.jus.br), 
bem como das condições estipuladas neste edital. 
 
A aprovação do cadastro e as informações necessárias (login e senha) para acesso ao 
sistema, onde se desenvolverá a alienação eletrônica, serão comunicadas através do e-

http://www.faleiloes.com.br/
mailto:alvaro.mt@terra.com.br
http://www.faleiloes.com.br/
http://www.faleiloes.com.br/
http://portal.trt23.jus.br/portal/leil%C3%B5es


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 (unicamente com transmissão ao vivo 
pelo site endereço: www.faleiloes.com.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 a 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 (CPC), observada a ordem de citação, a omissão e 
a compatibilidade, principalmente dos dois últimos institutos. 
8. Deverá, ainda, observar o disposto no art. 273, parágrafos 2º e 4º, da Consolidação 
Normativa dos Provimentos do TRT da 23ª Região, disponível no link 
http://portal.trt23.jus.br/portal/leil%C3%B5es, na aba “Alienação e Leilões”, 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. 

01 - PROCESSO: 0000837-79.2014.5.23.0008  (PJE) 
AUTOR: ALESSANDRA COSTA CARVALHO  
ADVOGADO:        
RÉU: BAHAMAS AR CONDICIONADO LTDA e RICARDO MOURA DE ARAUJO       
ADVOGADO:       
 
DESCRIÇÃO DO BEM: 01) 50% (cinquenta por cento) do APARTAMENTO N.° 402 - 4.° 
PAVIMENTO — CORRESPONDENTE AO "EDIFÍCIO VAN GOGH" sito à Rua Estevão de 
Mendonça, n.° 428, Goiabeiras, nesta Capital. 
 
Características e confrontações: composto de um hall íntimo de distribuição, uma sala de 
estar/jantar, dois dormitórios, uma suíte, um banheiro social, cozinha, lavanderia, quarto e 
banheiro de empregada, duas sacadas. Situa-se no quarto pavimento superior, 
confrontando-se na frente com a Rua Estevão de Mendonça, nos fundos com a Rua 8 de 
Abril, a esquerda com Mussolina Schiffino e a direita com apartamento n.° 401. 
 

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


ÁREA REAL GLOBAL 
1. Propriedade exclusiva 
1.1. Da unidade autônoma 131,22m2. 
1.2. Das vagas para veículos (2x12,00m2) 24,00m2. 
2. De uso comum 
2.1. Acesso, circulação, etc 113,94m2. 
TOTAL 269,16m2. 
3. Coeficiente de proporcionalidade 0,0318 
MATRÍCULA: Matriculado sob n.° 12248, Livro n.° 2, ficha 01, no Cartório Sétimo Oficio, 
Cartório de Registro de Imóveis da Quarta Circunscrição Imobiliária da Comarca de 
Cuiabá/MT. 
50% AVALIADO EM: R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais) 
 
 
02) Vaga de garagem indeterminada correspondente ao Edifício Van Gogh, sito à Rua 
Estevão de Mendonça, Nº 428, bairro Goiabeiras, nesta Capital, com área de 12,00 m2, na 
fração de Cinquenta por cento (50%). Matrícula Nº 12.273, Livro Nº 2, Ficha 01, no Cartório 
Sétimo Ofício, Cartório de Registro de Imóveis da Quarta Circunscrição Imobiliária da 
Comarca de Cuiabá, Mato Grosso. Avaliação: R$ 11.000,00 (Onze mil reais) 
 
03) Vaga de garagem indeterminada correspondente ao Edifício Van Gogh, sito à Rua 
Estevão de Mendonça, Nº 428, bairro Goiabeiras, nesta Capital, com área de 12,00 m2, na 
fração de Cinquenta por cento (50%). Matrícula Nº 12.274, Livro Nº 2, Ficha 01, no Cartório 
Sétimo Ofício, Cartório de Registro de Imóveis da Quarta Circunscrição Imobiliária da 
Comarca de Cuiabá, Mato Grosso. Avaliação: R$ 11.000,00(Onze mil reais)  .    
 
DATA DA AVALIAÇÃO: 12/07/2018. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 282.000,00 (Duzentos 
e oitenta e dois 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: (Cf. despacho ID. daaee55). 
ENDEREÇO:      . 
LOCAL ONDE SE ENCONTRA O BEM: Rua Estevão de Mendonça, 428, Goiabeiras, 
Cuiabá/MT. 
 
 
02- PROCESSO: 0001406-17.2013.5.23.0008  (PJE) 
AUTOR: UNIÃO FEDERAL (PGFN)  
ADVOGADO:        
RÉU: M. Q. DE ANDRADE & CIA LTDA - EPP       
ADVOGADO:       
 
DESCRIÇÃO DO BEM:  
- 5 (cinco) jogos de mesa com 4 cadeiras. A mesa com tampo de pedra de granito na cor 
preta, borda (acabamento) com aproximadamente 5 centímetros, medindo 1,30x0,90x0,05, 
pés em metal pintado. Cadeiras em metal pintado, assento com almofada com napa e 
encosto com fibra sintética. (v. fotos). Avaliados em R$ 6.500,00 (R$ 1.300,00 o jogo).  
 



- 10 (dez) jogos de mesa com 4 cadeiras. A mesa com tampo de pedra de granito na cor 
preta, horda com aproximadamente 2 centímetros, medindo 1,30x0,90x0,05, pá em metal 
pintado. Cadeiras em metal pintado, assento com almofada com napa e encosto com fibra 
sintética. (v. fotos). Avaliados em R$ 11.000,00 (R$ 1.100,00 o jogo).  
 
- 8 (oito) jogos de mesa com 4 poltronas. A mesa com tampo de madeira (MDF) medindo 
1,20x0, 70x0,02 pés com estrutura em metal tubular (ferro) pintado). As poltronas com 
estrutura em alumínio tubular, encosto revestido com fibra sintética, assento com almofada 
revestida com napa, apoio de braço revestido com fibra sintética. (v. fotos). Avaliados em 
RS 6.800,00 (R$ 850,00 o jogo).  
 
- 6 (seis) jogos de mesa com 4 cadeiras A mesa com tampo de madeira (MDF) medindo 
1,20x0,70x0,02 pés com estrutura em madeira, estilo taça. As cadeiras com estrutura em 
metal (ferro) tubular, pintado, encosto revestido com fibra sintética, assento com almofada 
revestida com napa. (v. fotos). Avaliados em RS 4.740,00 (R$ 790,00 o jogo). 
 
DATA DA AVALIAÇÃO: 17/10/2020. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$29.040,00 (Vinte e 
nove mil e quarenta 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: Fernando Quaresma Andrade  
ENDEREÇO: Rua Estevão de Mendonça, 1066, Quilombo, Cuiabá/MT.  
LOCAL ONDE SE ENCONTRA O BEM: Praça 8 de abril, nº 44, restaurante Choppão, 
bairro Quilombo, Cuiabá/MT.  
 

____________________________ 
Mara Aparecida de Oliveira Oribe 

Juíza do Trabalho  
 

 

9ª VARA DO TRABALHO DE CUIABÁ 
 

EDITAL DE ALIENAÇÃO JUDICIAL / ELETRÔNICA 
 

O(A) Doutor(a) IVE SEIDEL DE SOUZA COSTA, Juiz(íza) Titular da 9ª 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: 09/07/2021, das 08:30h às 14:30h - Início de lances via internet: 
29/06/2020. 
Data do 2º LEILÃO: 23/07/2021, das 08:30h às 14:30h - Início de lances via internet: 
13/07/2020. 
 

Leiloeiro(a): Flares Aguiar da Silva (www.faleiloes.com.br), Endereço para atendimento: 
Av. Historiador Rubens de Mendonça n. 1836, sala 607, Bairro Bosque da Saúde, Cuiabá-

http://www.faleiloes.com.br/


MT, CEP 78.050-000, Fone: (65) 3025-7500 ou 99946-4717 e e-mail: 
contato@faleiloes.com.br.  

Da Arrematação:  1º LEILÃO – lance mínimo de 100% do valor de avaliação (ou valor 
e condições fixados pelo juiz da execução). 

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

O 2º LEILÃO prosseguirá no dia útil imediato, à mesma hora em que teve início, 
independentemente de novo edital, se for ultrapassado o horário de expediente forense. 
 
A alienação será realizada unicamente na modalidade ELETRÔNICA 
(www.faleiloes.com.br). 
 
O portal web (www.faleiloes.com.br), onde se desenvolverá a alienação eletrônica, já 
estará disponível para recebimento de lances antecipados, 10 (dez) dias antes do primeiro 
e do segundo leilões.  
 
Aquele que quiser participar da alienação judicial via internet deverá cadastrar-se 
previamente no site do leiloeiro, acima informado, ficando ciente de que o cadastramento 
implicará na aceitação integral das disposições da R.A. SECOR N. 299/2016, que aprovou 
o Provimento n. 03/2016, disponível no link http://portal.trt23.jus.br/portal/leil%C3%B5es, 
na aba “Alienação e Leilões”, do sítio eletrônico deste Tribunal Regional (www.trt23.jus.br), 
bem como das condições estipuladas neste edital. 
 
A aprovação do cadastro e as informações necessárias (login e senha) para acesso ao 
sistema, onde se desenvolverá a alienação eletrônica, serão comunicadas através do e-
mail informado pelo usuário, que se responsabilizará por todas as negociações realizadas 
em seu código, com o uso da respectiva senha. 
 
 
ADVERTÊNCIAS: 
1. O leilão terá início às 08h30 nas datas designadas (unicamente com transmissão ao vivo 
pelo site endereço: www.faleiloes.com.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 a 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) 
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e do Novo Código de Processo Civil (CPC), observada a ordem de citação, a omissão e 
a compatibilidade, principalmente dos dois últimos institutos. 
8. Deverá, ainda, observar o disposto no art. 273, parágrafos 2º e 4º, da Consolidação 
Normativa dos Provimentos do TRT da 23ª Região, disponível no link 
http://portal.trt23.jus.br/portal/leil%C3%B5es, na aba “Alienação e Leilões”, 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. 

01 - PROCESSO: 0000582-16.2017.5.23.0009 (PJE) 
AUTOR: RAYMUNDO DOS SANTOS 
ADVOGADO: Alessandro Castro da Silva (OAB: MT22352) 
RÉU: MONTERREY CONDOMINIO LOGISTICO E TRANSPORTES LTDA - ME 
ADVOGADO: Elton Rubens do Espirito Santo (OAB: MT7463) 
 
DESCRIÇÃO DO BEM: UM VEÍCULO SCANIA/G 420 A6X4; TRA/C TRATOR/NÃO 
APLIC; NPG1585; CHASSI 9BSG6X400B3672478; RENAVAN 00263834964; COR 
PREDOMINANTEMENTE BRANCA; ANO/MOD 2010/2011; FUNCIONANDO. 
 
DATA DA AVALIAÇÃO: 27/08/2019. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$220.000,00. 
 
DEBITOS/MULTAS: Consta débitos de IPVA EM ATRASO no valor de R$ 6.679,11  
 
Há valores pendentes de infrações em autuação no valor total de R$ 340,51 
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  
1º Leilão: 100% do valor de avaliação  
2º Leilão: 80% do valor da avaliação, com parcelamento do lance em até 4 vezes com 
pagamento da 1a. parcela de 25% do valor da arrematação (art. 895, § 1º, CPC).  
 
DEPOSITÁRIO: AGNALDO MARTINS RODRIGUES – CPF 621.621.303-27. 
ENDEREÇO: Rua Epifanio de Oliveira, nº 120, Chácara dos Pinheiros, Cuiabá-MT. 
LOCAL ONDE SE ENCONTRA O BEM: Rua Epifanio de Oliveira, nº 120, Chácara dos 
Pinheiros, Cuiabá-MT. 
 
02 - PROCESSO: 0001017-24.2016.5.23.0009 (PJE) 
AUTOR: ANA PAULA SALES SILVA 
ADVOGADO: Leandro Ripoli Bianchi (OAB: MT12856) 
RÉU: ORGANIZACAO CONTABIL ALIANCA LIMITADA - ME 
ADVOGADO: Gilmar Antonio Damin (OAB: MT 8111) 
 
DESCRIÇÃO DOS BENS:  
01 – Armário com 4 gavetas, branco, com puxadores cromados, em bom estado de 
conservação. Reavaliado em R$ 300,00; 
02 – 03 (três) prateleiras de madeira, cor branca, aproximadamente 2,00mts, fixadas na 
parede com suporte mão francesa, em MDF, estado regular. Reavaliadas em R$ 240,00; 
03 – 04 (quatro) prateleiras de madeira (MDF), cor branca, aproximadamente 0,80mts, 
fixada na parede com mão francesa. Reavaliadas em R$ 80,00; 
04 – 01 (uma) escrivaninha de madeira compensada, cor cinza, com gavetas, bom estado 
de conservação. Reavaliada em R$ 330,00; 
05 – 02 (duas) cadeiras fixas, estrutura em metal, na cor preta, estofado e assento na 
cor vinho. Reavaliadas em R$ 300,00; 
06 – 01 (uma) mesa para computador, com gaveta para teclado, cor cinza, estado regular. 
Reavaliada em R$ 100,00; 
07 – 01 (um) armário com duas portas, com puxadores de metal, cor branca, medidas 
aproximadas (AxLxP) 0,55x0,45x0,30mts). Reavaliado em R$ 150,00; 
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08 – 01(um) monitor marca LG, cor preta, modelo 2011, bom estado de funcionamento e 
conservação. Reavaliado em R$ 400,00; 
09 – 01 (um) sofá em corvin na cor vermelha, dois lugares, bom estado. Reavaliado em R$ 
350,00;  
10 – 01 (uma) escrivaninha, cor cinza, em formato de L, regular estado. Reavaliada em R$ 
300,00; 
11 – 02 (duas) cadeiras fixas, com estrutura em metal inox, encosto e assento em couro, 
cor preta, estado regular. Reavaliadas em R$ 350,00; 
12 – 02 (dois) sofás, um de 3 lugares e outro de 2 lugares, ambos na cor preta, em courino, 
pés cromados, bom estado de conservação. Reavaliados R$ 500,00; 
13 – 01 (uma) cadeira de encosto alto, giratória, com estrutura em metal cromado, assento 
em couro, estado regular. Reavaliada em R$ 250,00; 
14 – 01 (um) bebedouro, LBBL, cor bege, mas desbotado, com duas torneiras, 
funcionando, estado regular de conservação. Reavaliado em R$ 120,00; 
15 – 06 (seis) escrivaninhas, cor cinza, estrutura em metal tubular, em formato em L, 
medindo aproximadamente 1,60 x 1,60, em bom estado de conservação. Reavaliadas 
em R$ 1.800,00; 
16 – 23 (vinte e três) prateleiras, em madeira fixadas na parede com mão francesa de 
madeira, todas na cor branca, sendo 8 de 1,60 x 0,30cm; 5 de 1,80 x 0,30cm; 5 de ,80 x 
0,30cm; 5 de 1,90 x 0,30cm, bom estado de conservação. Reavaliadas em R$ 1.200,00; 
17 – 11 (onze) arquivos mortos, armários em metal, nas cores branco e cinza, com 4 e 5 
gavetas, algumas com puxadores cromados, algumas sem puxadores, algumas com 
puxadores embutidos no espelho da gaveta. São 8 armários antigos e 3 novos. Estado 
geral bom. Reavaliados em R$ 1.800,00 (novos) e R$ 1.280,00 (velhos), totalizando R$ 
3.080,00; 
18 – 05 (cinco) armários de duas portas, prateleiras internas de metal, cor cinza e verde, 
bom estado de conservação. Reavaliados em R$ 750,00; 
19 – 10 (dez) monitores 14/12 polegadas, com teclados e mouse, marcas AOC, BENQ, 
POSITIVO, com processador Intel, Atom, CPU D525, 1,80ghz, 1,79 Ghz, memória 
instalada de 2,00 GB, sistema operacional 32Bits, equipamentos guardados no arquivo 
morto do escritório, antigos, obsoletos. Reavaliados em R$ 500,00; 
20 – 01 (uma) máquina fotocopiadora/impressora, marca BROTHEER, modelo MC – 
8890 DW, cor preta, funcionando e em bom estado de conservação. Reavaliada em R$ 
850,00; 
21 – 01 (uma) impressora LexMark T654 DN, código 30GO305, funcionando, bom estado 
de conservação. Reavaliada em R$ 600,00; 
22 – 01 (um) aparelho forno microondas, marca Eletrolux, cor branca, modelo MGF 28, 
série 22025347, funcionando e em bom estado de conservação. Reavalio em R$ 150,00; 
23 – 01 (uma) armário em metal, três portas, suspenso, instalado na cozinha, bom estado 
de conservação. Reavalio em R$ 100,00; 
24 – 01 (uma) bancada (aparador) com estrutura em metal na cor preta, com tampo de 
vidro, em bom estado de conservação. Reavaliado em R$ 200,00; 
25 – 03(três) aparelhos de ar condicionado sendo: 18.000BTU’s, sem marca aparente, 
funcionando. Reavaliados em R$ 1.200,00; 21.000 Btu’s, marca Springer Mundial, 
funcionando. Reavaliado em R$ 1.500,00; 10.000 Btu’s, marca Midea, Inverter, 
funcionando. Reavaliado em R$ 900,00. Total (3) R$ 3.600,00. 
 
DATA DA REAVALIAÇÃO: 19/05/2021. VALOR DA REAVALIAÇÃO: R$16.600,00. 
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  
1º Leilão: 100% do valor de avaliação  
2º Leilão: 80% do valor da avaliação, com parcelamento do lance em até 4 vezes com 
pagamento da 1a. parcela de 25% do valor da arrematação (art. 895, § 1º, CPC).  
 
DEPOSITÁRIO: Valmir Edson Wayhs, CPF 427.741.019-72, 
ENDEREÇO: Rua Doze de Outubro, nº 273, Bairro Centro, Cuiabá-MT. 
LOCAL ONDE SE ENCONTRA O BEM: Rua Doze de Outubro, nº 273, Bairro Centro, 
Cuiabá-MT. 
 



____________________________ 
Juíza do Trabalho  

 
 

1ª VARA DO TRABALHO DE VÁRZEA GRANDE 
 

 
EDITAL DE ALIENAÇÃO JUDICIAL / ELETRÔNICA 

 
O(A) Doutor(a) José Hortêncio 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 / eletrônica dos bens penhorados nos autos do processo abaixo 
identificado, sob as condições adiante descritas: 
 
Data do 1º LEILÃO: 09/07/2021, das 08:30h às 14:30h - Início de lances via internet: 
29/06/2020. 
Data do 2º LEILÃO: 23/07/2021, das 08:30h às 14:30h - Início de lances via internet: 
13/07/2020. 
 
Leiloeiro(a): Flares Aguiar da Silva (www.faleiloes.com.br), Endereço para atendimento: 
Av. Historiador Rubens de Mendonça n. 1836, sala 607, Bairro Bosque da Saúde, Cuiabá-
MT, CEP 78.050-000, Fone: (65) 3025-7500 ou 99946-4717 e e-mail: 
contato@faleiloes.com.br.  
 
Da Arrematação:  1º LEILÃO – lance mínimo de 100% do valor de avaliação (ou valor 

e condições fixados pelo juiz da execução). 
                               2º LEILÃO – lance mínimo fixado pelo juiz da execução. 
 
O 2º LEILÃO prosseguirá no dia útil imediato, à mesma hora em que teve início, 
independentemente de novo edital, se for ultrapassado o horário de expediente forense. 
 
A alienação será realizada unicamente na modalidade ELETRÔNICA 
(www.faleiloes.com.br). 
 
O portal web (www.faleiloes.com.br), onde se desenvolverá a alienação eletrônica, já 
estará disponível para recebimento de lances antecipados, 10 (dez) dias antes do primeiro 
e do segundo leilões.  
 
Aquele que quiser participar da alienação judicial via internet deverá cadastrar-se 
previamente no site do leiloeiro, acima informado, ficando ciente de que o cadastramento 
implicará na aceitação integral das disposições da R.A. SECOR N. 299/2016, que aprovou 
o Provimento n. 03/2016, disponível no link http://portal.trt23.jus.br/portal/leil%C3%B5es, 
na aba “Alienação e Leilões”, do sítio eletrônico deste Tribunal Regional (www.trt23.jus.br), 
bem como das condições estipuladas neste edital. 
 
A aprovação do cadastro e as informações necessárias (login e senha) para acesso ao 
sistema, onde se desenvolverá a alienação eletrônica, serão comunicadas através do e-
mail informado pelo usuário, que se responsabilizará por todas as negociações realizadas 
em seu código, com o uso da respectiva senha. 
 
 
ADVERTÊNCIAS: 
1. O leilão terá início às 08h30 nas datas designadas (unicamente com transmissão ao vivo 
pelo site endereço: www.faleiloes.com.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.   
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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 a 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 (CPC), observada a ordem de citação, a omissão e 
a compatibilidade, principalmente dos dois últimos institutos. 
8. Deverá, ainda, observar o disposto no art. 273, parágrafos 2º e 4º, da Consolidação 
Normativa dos Provimentos do TRT da 23ª Região, disponível no link 
http://portal.trt23.jus.br/portal/leil%C3%B5es, na aba “Alienação e Leilões”, 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. 
 
01 - PROCESSO: 0000175-83.2012.5.23.0106 (PJE) 
AUTOR: UNIÃO FEDERAL (PGFN)ADVOGADO: Procuradoria da Fazenda Nacional de 
Mato Grosso 
RÉU: COMERCIAL DE PETROLEO GFC LTDA ME, EDGAR CARLOS GIROTO, 
CLOVISZEVE COIMBRA, REGINALDO FERREIRA DA SILVA. 
ADVOGADO: Marco Aurélio Ballen 
 
DESCRIÇÃO DO BEM: Imóvel de matrícula 18.235 – Ficha 01, Livro n.02 – Sétimo Ofício 
de Cuiabá/MT - Lote 04 da quadra 73, do loteamento denominado Cidade Célula Santa 
Rosa, distrito desta cidade, medindo 16,00m de frente para a Av França, 16,00m de fundos 
para os lotes 07 e 13; 26,69m do lado direito com o lote 05; 26,59mdo lado esquerdo para 
o lote03.  
Existem Averbações:  
AV2 – Banco Bradesco Ação de Execução; R3 Caixa Econômica Federal; AV4 – Texaco 
Brasil – Ação de Execução de Título Extrajudicial; AV5 –Indisponibilidade- Ação Trabalhista 
3ª Vara do Trabalho de Varzea Grande; AV6 – Indisponibilidade; AV8 –Indisponibilidade – 
TRF1 – 4ªVara; AV9 – Indisponibilidade – TRT23 – 8ª Vara; AV10 –Indisponibilidade – 
TRT23 – 1ª VT VG. 
 
DATA DA AVALIAÇÃO: 16.06.2018.  VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 180.000,00. 
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  
1º Leilão: Lance mínimo de 100% (cem porcento) do valor da avaliação. 
2º Leilão: 
a) preço mínimo para arrematação: 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação;  
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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); 

 

DEPOSITÁRIO: Reginaldo Ferreira da Silva. 
ENDEREÇO: AVENIDA COUTO MAGALHAES, 6100 CENTRO-NORTE - 
VARZEAGRANDE - MT - CEP: 78110-400. 
LOCAL ONDE SE ENCONTRA O BEM: Avenida França, 374, esquina com a Av. Canadá 
– Bairro Santa Rosa – Cuiabá-MT. 
 
 
02 - PROCESSO: 0000449-13.2013.5.23.0106 (PJE ou FÍSICO) 
AUTOR: ANTONIO SERGIO SILVA GOMES 
ADVOGADO: Benedito Rosário Alves da Cunha  
RÉU: CLAUDIO SPARANO - ME      
ADVOGADO: Clovis Sguarezi Mussa de Moraes 
 
DESCRIÇÃO DO BEM:01(um) torno marca Nardini – In 800 sem placa de identificação 
ou número de série, em funcionamento e regular estado de conservação.    
 
DATA DA AVALIAÇÃO: 02/10/2020. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$50.000,00. 
 
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 indicando o nº. de parcelas e a 
exigência ou não de pagamento da 1a. parcela de 25% do valor da arrematação (art. 
895, § 1º,CPC).  
2º Leilão: 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: Claudio Sparano. 
ENDEREÇO: Av Ulisses Pompeu de Campos 1085, Centro Norte – Várzea Grande-MT. 
 
LOCAL ONDE SE ENCONTRA O BEM: Av Ulisses Pompeu de Campos 1085, Centro 
Norte – Várzea Grande-MT. 
 
 

JOSE HORTENCIO RIBEIRO JUNIOR 
Magistrado 

 

2ª VARA DO TRABALHO DE VÁRZEA GRANDE 
 

EDITAL DE ALIENAÇÃO JUDICIAL ELETRÔNICA  
 



O Doutor(a) André Araújo Molina, Juiz Titular da 2ª Vara do Trabalho de Várzea 
Grande, 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: 09/07/2021, das 08:30h às 14:30h - Início de lances via internet: 
29/06/2020. 
Data do 2º LEILÃO: 23/07/2021, das 08:30h às 14:30h - Início de lances via internet: 
13/07/2020. 
 
Leiloeiro(a): Flares Aguiar da Silva (www.faleiloes.com.br), Endereço para 
atendimento: Av. Historiador Rubens de Mendonça n. 1836, sala 607, Bairro Bosque 
da Saúde, Cuiabá-MT, CEP 78.050-000, Fone: (65) 3025-7500 ou 99946-4717 e e-mail: 
contato@faleiloes.com.br.  
 
Da Arrematação:  1º LEILÃO – lance mínimo de 100% do valor de avaliação (ou valor 

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

O 2º LEILÃO prosseguirá no dia útil imediato, à mesma hora em que teve início, 
independentemente de novo edital, se for ultrapassado o horário de expediente forense. 
 
A alienação será realizada unicamente na modalidade ELETRÔNICA 
(www.faleiloes.com.br). 
 
O portal web (www.faleiloes.com.br), onde se desenvolverá a alienação eletrônica, já 
estará disponível para recebimento de lances antecipados, 10 (dez) dias antes do primeiro 
e do segundo leilões.  
Aquele que quiser participar da alienação judicial via internet deverá cadastrar-se 
previamente no site do leiloeiro, acima informado, ficando ciente de que o cadastramento 
implicará na aceitação integral das disposições da R.A. SECOR N. 299/2016, que aprovou 
o Provimento n. 03/2016, disponível no link 
http://portal.trt23.jus.br/portal/leil%C3%B5es, na aba “Alienação e Leilões”, do sítio 
eletrônico deste Tribunal Regional (www.trt23.jus.br), bem como das condições estipuladas 
neste edital. 
 
A aprovação do cadastro e as informações necessárias (login e senha) para acesso ao 
sistema, onde se desenvolverá a alienação eletrônica, serão comunicadas através do e-
mail informado pelo usuário, que se responsabilizará por todas as negociações realizadas 
em seu código, com o uso da respectiva senha. 
 

ADVERTÊNCIAS: 
 

1. O leilão terá início às 08h30 nas datas designadas (unicamente com transmissão ao vivo 
pelo site endereço: www.faleiloes.com.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 a 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. 

mailto:contato@faleiloes.com.br
http://www.faleiloes.com.br/


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 (CPC), observada a ordem de citação, a omissão e 
a compatibilidade, principalmente dos dois últimos institutos. 
8. Deverá, ainda, observar o disposto no art. 273, parágrafos 2º e 4º, da Consolidação 
Normativa dos Provimentos do TRT da 23ª Região, disponível no link 
http://portal.trt23.jus.br/portal/leil%C3%B5es, na aba “Alienação e Leilões”, 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. 
 

01 - PROCESSO: CartPrec 0000012-56.2019.5.23.0107 (ORIGEM VT ÁGUA BOA 
MT000217-27.2014.5.23.0086) 
AUTOR: LUCIANA FERREIRA, CPF: 015.270.981-92 
ADVOGADO: LAIS DAIANE MAGALHAES PERES ; ISIS DANIELLE MAGALHAES 
VILELA ; JULIANO CARGNELUTI PIT ; ESTER DA SILVA MANSO GOMES ;LUIZ ALDANI 
NARDAO; RAQUEL NARDAO 
RÉU: LIMPARHTEC SERVICOS LTDA - ME, CNPJ: 06.273.710/0001-71,MICHELLY 
OLIVEIRA DOS SANTOS, CPF: 000.236.531-67, PEDRO XAVIERDEOLIVEIRA, CPF: 
062.511.801-45, ALDO LUIZ DALTRO DE MELO, CPF:274.944.461-68, ALBERTO 
CLAUDIO DALTRO DE MELO, CPF: 208.071.391-49 
ADVOGADO: WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA (Advogado da primeira ré – demais sem 
advogados)  

 
DESCRIÇÃO DO BEM:  bem imóvel (matricula n.º 94.651, ID.eb89f8b) penhorado, 
registrado no 1º Serviço Notarial de Várzea Grande/MT, com área de 430,56m², assim 
descrito: Frente 12,00m para a Rua B, da Quadra 12; fundos 12,00m para as terras de 
José Pires Miranda Neto; lado direito 35,88m p/ o lote 11 da Quadra 12 e lado esquerdo 
35,88m p/ o lote 13 da Quadra 12. Loteamento Parque Jatobá, Bairro Figueirinha. Sem 
benfeitorias. 
Averbação (Gravames): 
AV/1 Penhora no Proc. 0000918-06.2015.5.23.0004 1ª VT Cuiabá; 
Auto de Penhora(SEM FOTOS)ID 7b5a774 

 
DATA DA AVALIAÇÃO: 16/05/2019. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$80.000,00 (Oitenta mil 
reais) via método EXPEDITA. 
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  
1º Leilão: lance mínimo de 100% do valor de avaliação. 
2º Leilão:lance mínimo de 70% do valor de avaliação. 
 
Em ambos os leilões, caso haja proposta de parcelamento, será observado como limite 
uma entrada mínima de 30% (trinta por cento) da oferta apresentada (o qual deverá ser 
comprovado o pagamento no prazo de um dia) e o remanescente parcelado em, no 
máximo, 6 (seis) prestações mensais e sucessivas, acrescidas de correção monetária pelo 
índice INPC (art.895, §2.º, CPC), sendo a 1.ª parcela com vencimento para 30(trinta) dias 
após o pagamento da entrada. 



 
DEPOSITÁRIO: ALDO LUIZ DALTRO DE MELO. 
ENDEREÇO: Endereço: ESTRADA DA GUARITA, SN, FIGUEIRINHA, CEP: 78110-903 
Município: VÁRZEA GRANDE UF: MT 
LOCAL ONDE SE ENCONTRA O BEM: No local indicado na Matrícula n.º 94.651 
 

02 - PROCESSO: 0000671-75.2013.5.23.0107(PJE) 
AUTOR: Mervile Horton Dutra 
ADVOGADO: Josineia Sanabria Ortiz Prado(OAB MT 9822) 
RÉU: Margarida Carmo Taveira e Outros  
ADVOGADO: Armando Camargo Penteado Neto OAB MT 14284 

 
DESCRIÇÃO DO BEM: Imóvel conforme memorial descritivo datado de 21.07.2003 com 
área remanescente de 2.541,26 mts2, averbado sob AV-3 na matrícula 44.447 do 1ª 
Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande-MT. 
Gravames:Penhoras:R.4 Processo Nº 2005/224 2ª Vara Cível de Várzea Grande-
MT;;AV.6 processo nº1456-21.2008.811.0002-Código 205473 2ª Vara Cível Várzea 
Grande-MT penhora 50% sobre o imóvel;AV.7 processo nº 0000542-07.2012.5.23.0107 3ª 
Vara do Trabalho de Várzea Grande-MT; AV.9  processo 0000264-06.2012.5.23.0107 2ª 
Vara do Trabalho de Várzea Grande-MT; AV.11 Processo 02000720-98.2017.5.23.0002 
averbação de execução trabalhista no importe de R$.44.673,01 atualizado até 28.02.2019 
da 3ª Vara do Trabalho de Cuiabá-MT. 
 
DATA DA AVALIAÇÃO: 03.05.2021. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 1.500.000,00(um 
milhão e quinhentos mil). 
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  
1º Leilão: lance mínimo de 100% do valor da avaliação.  
2º Leilão: lance mínimo de 70% do valor da avaliação. 
 
Em ambos os leilões será admitido o pagamento de forma parcelada, caso haja proposta 
pelo arrematante, contudo será observado como limite uma entrada mínima de 30% (trinta 
por cento) da oferta apresentada (o qual deverá ser comprovado o pagamento em 24 
horas) e o valor remanescente parcelado em, no máximo, 6 (seis) prestações mensais e 
sucessivas, acrescidas de correção monetária pelo índice INPC (art. 895, §2.º, CPC), 
sendo a 1.ª parcela com vencimento para 30 (trinta) dias após o pagamento da entrada. 
  
DEPOSITÁRIO: Margarida Carmo Taveira,CPF:696.500.041-49. 
ENDEREÇO: Avenida Senador Filinto Muller, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá-
MT,CEP:78043-400. 
LOCAL ONDE SE ENCONTRA O BEM:.Rua Melânia Ximita(Antiga Rua Projetada ou 
Travessa do Embaúval), s/nº,Centro, Várzea Grande-MT 
 

ANDRE ARAUJO MOLINA 
Magistrado 

 

3ª VARA DO TRABALHO DE VÁRZEA GRANDE 
 

EDITAL DE ALIENAÇÃO JUDICIAL / ELETRÔNICA 
 

O(A) Doutor(a) João Humberto Cesáreo, 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 / eletrônica dos bens penhorados nos autos do processo abaixo identificado, sob 
as condições adiante descritas: 
 
Data do 1º LEILÃO: 09/07/2021, das 08:30h às 14:30h - Início de lances via internet: 
29/06/2020. 



Data do 2º LEILÃO: 23/07/2021, das 08:30h às 14:30h - Início de lances via internet: 
13/07/2020. 
 

Leiloeiro(a): Flares Aguiar da Silva (www.faleiloes.com.br), Endereço para atendimento: 
Av. Historiador Rubens de Mendonça n. 1836, sala 607, Bairro Bosque da Saúde, Cuiabá-
MT, CEP 78.050-000, Fone: (65) 3025-7500 ou 99946-4717 e e-mail: 
contato@faleiloes.com.br.  

Da Arrematação:  1º LEILÃO – lance mínimo de 100% do valor de avaliação (ou valor 
e condições fixados pelo juiz da execução). 

                               2º LEILÃO – lance mínimo fixado pelo juiz da execução. 
 
O 2º LEILÃO prosseguirá no dia útil imediato, à mesma hora em que teve início, 
independentemente de novo edital, se for ultrapassado o horário de expediente forense. 
 
A alienação será realizada unicamente na modalidade ELETRÔNICA 
(www.faleiloes.com.br). 
 
O portal web (www.faleiloes.com.br), onde se desenvolverá a alienação eletrônica, já 
estará disponível para recebimento de lances antecipados, 10 (dez) dias antes do primeiro 
e do segundo leilões.  
 
Aquele que quiser participar da alienação judicial via internet deverá cadastrar-se 
previamente no site do leiloeiro, acima informado, ficando ciente de que o cadastramento 
implicará na aceitação integral das disposições da R.A. SECOR N. 299/2016, que aprovou 
o Provimento n. 03/2016, disponível no link http://portal.trt23.jus.br/portal/leil%C3%B5es, 
na aba “Alienação e Leilões”, do sítio eletrônico deste Tribunal Regional (www.trt23.jus.br), 
bem como das condições estipuladas neste edital. 
 
A aprovação do cadastro e as informações necessárias (login e senha) para acesso ao 
sistema, onde se desenvolverá a alienação eletrônica, serão comunicadas através do e-
mail informado pelo usuário, que se responsabilizará por todas as negociações realizadas 
em seu código, com o uso da respectiva senha. 
 
 
ADVERTÊNCIAS: 
1. O leilão terá início às 08h30 nas datas designadas (unicamente com transmissão ao vivo 
pelo site endereço: www.faleiloes.com.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 a 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).  

http://www.faleiloes.com.br/
mailto:alvaro.mt@terra.com.br
http://www.faleiloes.com.br/
http://www.faleiloes.com.br/
http://portal.trt23.jus.br/portal/leil%C3%B5es
http://www.faleiloes.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 (CPC), observada a ordem de citação, a omissão e 
a compatibilidade, principalmente dos dois últimos institutos. 
8. Deverá, ainda, observar o disposto no art. 273, parágrafos 2º e 4º, da Consolidação 
Normativa dos Provimentos do TRT da 23ª Região, disponível no link 
http://portal.trt23.jus.br/portal/leil%C3%B5es, na aba “Alienação e Leilões”, 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. 

01 - PROCESSO: 0000128-59.2019.5.23.0108(PJE ou FÍSICO) 
AUTOR: José de Oliveira Soares 
ADVOGADO: Hebert Rezende da Silva 
RÉU: Habil Construtora LTDA -ME 
ADVOGADO: Rinaldo Ferreira da Siva 
 
DESCRIÇÃO DO BEM: 02 (dois)ar condicionado split, 24000 Btus, Marca Samsung, em 
bom estado de    conservação e uso, avaliado cada um em R$2500,00.  
 
DATA DA AVALIAÇÃO:16/02/2021. VALOR DA AVALIAÇÃO:R$ 5.000,00. 
 
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 30dias 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: Eraldo Titico da Silva. 
ENDEREÇO: Av. dos Ingás nº5028, Jardim da Violetas, Sinop-MT 
LOCAL ONDE SE ENCONTRA O BEM: Av. dos Ingás nº5028, Jardim da Violetas, Sinop-
MT. 
 
02 - PROCESSO: 0000139-54.2020.5.23.0108(PJE ou FÍSICO) 
AUTOR: Anderson Elias Caldeira 
ADVOGADO: Sem advogado cadastrado nos autos 
RÉU: Habil Leandro Pessi &CIA LTDA ME 
ADVOGADO: Adriane Radaleski Miranda 
 
DESCRIÇÃO DO BEM:.  Veículo VW/Kombi furgão, ano 2003 de fabricação e modelo, 
cod. Renavam 00805782478, chassi 9BWFB07X13PO13591, em estado de conservação 
ruim.  
 
DATA DA AVALIAÇÃO:07/10/2020. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 12.000,00. 

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


 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  
1º Leilão: Lance mínimo no 1º e 2º Leilão de R$11.000,00, a serem pagos à vista. 
2º Leilão: Lance mínimo no 1º e 2º Leilão de R$11.000,00, a serem pagos à vista. 
 
DEPOSITÁRIO: Álvaro Pinheiro Junior. 
ENDEREÇO: Rua da Liberdade nº22 
LOCAL ONDE SE ENCONTRA O BEM: Travessa da Liberdade, nº22, Várzea Grande. 
 
 

____________________________ 
(Diretor(a) ou Juiz(íza)  

 


