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EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO 

 
Leilão Eletrônico  

 
 
 
AUTOS Nº 0001481-34.2012.8.11.0086
 
AÇÃO: Execução Fiscal
 
 
 
EXEQUENTE: FAZENDA NACIONAL
 
 
 
EXECUTADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES NA MOV. DE MERCADORIAS EM GERAL DE
NOVA MUTUM (CNPJ 24.977.084/0001-86)
 
 
 
ADVOGADO(A) DO EXECUTADO: CESAR ROBERTO BONI – OAB/MT nº OAB MT8268-A
 
 
 
DATA DE DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 01/06/2012
 
 
 
VALOR DO DÉBITO: R$ 71.253,80 (setenta e um mil duzentos e cinquenta e três reais e oitenta
centavos) em 02 de agosto de 2018.
 
 
 
VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO: R$ 75.128,71 (setenta e cinco mil, cento e vinte e oito reais e
setenta e um centavos) em 25 de março de 2020.
 
 
 
PRIMEIRA PRAÇA: 06/12/2021 às 14:30 horas, por preço não inferior ao da avaliação.
 
 
 
SEGUNDA PRAÇA: 16/12/2021 às 14:30 horas, pela melhor oferta, exceto pelo preço vil,
considerando como tal valor inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação.
 
 
 
LOCAL DA REALIZAÇÃO DAS PRAÇAS: Pela rede mundial de computadores através do site 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMARCA DE NOVA MUTUM

2ª VARA DE NOVA MUTUM
RUA DAS HELICÔNIAS, 444N, TELEFONE: (65) 3308-3434, JARDIM DAS

ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000
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www.faleiloes.com.br, a partir do primeiro dia útil subsequente à publicação deste edital,
encerrando-se na mesma data e horário do leilão presencial.
 
 
 
DESCRIÇÃO DO BEM:
 
1 – 01 (um) Veículo FORD F1000 TURBO XL, PLACA: CYD2402, ANO/MODELO 1998/1998,
DIESEL, CATEGORIA CAR/CAMINHONETE/CARROC.ABT, 4.50T/133CV/3P, COR: PRETA,
CHASSI Nº 9BFBTNM64WDB06196. 
 
  
 
VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais) em 04/10/2019. 
 
  
 
2 - 01 (UM) VEICULO MARCOPOLO/VOLARE A8MO. PLACA: DAE6065, ANO/MODELO:
2002/2002, DIESEL, CATEGORIA PAS/MICRO-ONIBUS, 20P/145CV, COR PRATA, CHASSI N°
93PB065B302C0005977. 
 
  
 
VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) em 04/10/2019. 
 
  
 
3 – 01 (UM) VEÍCULO FORD/1000 SS, CAR/CAMINHONETE/CARROC. ABT, PLACA: BDQ9194,
ANO/MODELO: 1991/1991, DIESIL, CATEGORIA FORD F1000 ES, 1.00T/87CV/3P, COR: CINZA,
CHASSI Nº 9BFET7136MDB50023. 
 
  
 
VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) em 04/10/2019. 
 
  
 
4 - 01 (UM) VEICULO FORD SCORT. MIS/CAMINHONETA XLT 1.6 L, PLACA: KAN2011,
ANO/MODELO: 2004/2005, GASOLINA, CATEGORIA 5P/0.40T/98CV, COR: PRATA, CHASSI N°
9BFZE16N758671035. 
 
  
 
VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em 04/10/2019. 
 
  
 
5 - 01 (UM) VEICULO FIAT STRADA WORKING CD, PLACA: OBI8178, ANO/MODELO: 2014/2015,
ALCOOL/GASOLINA,  CATEGORIA 4P/0 .65T /86  CV,  COR:  C INZA,  CHASSI  N°
9BD578341F7867919, ESP./CAMINHONETE/ABERTA/ CD. 
 
  
 
VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) em 04/10/2019. 
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De acordo com o Laudo de Avaliação os veículos se encontram nas seguintes condições: 1 - pneus
dianteiros em ótimo estado, pneus traseiros carecas, lataria com muitos riscos, parte traseira com
muitos amassados e riscos, insulfilme velho e descascado, sem placa dianteira, bancos em péssimo
estado de conservação. O veículo não se encontra em circulação devido os pneus e o estado em
geral; com 192.257 quilômetros rodados; 2 - pneus em péssimo estado, lataria com muitos riscos,
vidros dianteiros quebrados, limpador enferrujados. Os bancos do veículo estão muito sujos, com
mofos; painel em péssimo estado de conserva9ao, teto mofado e com ferrugem. Em geral o interior
do veículo está em péssimo estado de conservação e encontra-se sem circulação nas ruas há mais
ou menos 02 anos; com 249.791 quilômetros rodados; 3 - pneus meia vida, lataria em péssimo estado
de conservação, com muitos riscos, amassados e batidas, interior em péssimo estado de
conserva9ao, em geral o veículo encontra-se em péssimo estado de conservação, com 376.220
quilômetros rodados; 4 - pneus meia vida, lataria em bom estado, pequeno amassado no para-choque
traseiro do lado esquerdo, interior em regular estado de conservação, estofamento com rasgados,
com 257.408 quilômetros rodados, com estepe, chave de roda e macaco; 5 - pneus em bom estado,
lataria em ótimo estado, para-lama direito traseiro com pequena avaria, lona em regular estado de
conservação, interior em bom estado de conservação, estofamento em bom estado com exceção do
banco do motorista com rasgos no encosto e pequeno furo no banco do carona, com 91.181
quilômetros rodados, com estepe, chave de roda e macaco. LOCALIZAÇÃO DOS VEÍCULOS: Rua
Andorinhas, n° 471W, centro - Nova Mutum/MT. 
 
  
 
Observação: O presente Edital será publicado na rede Mundial de computadores, no síto 
www.faleiloes.com.br. (art 887§ 2º). 
 
  
 
FIEL DEPOSITÁRIO: Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias em Geral de
Nova Mutum (CNPJ 24.977.084/0001-86) 
 
  
 
VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) em 04/10/2019. 
 
*Avaliação poderá ser atualizada até a data do leilão. 
 
  
 
RECURSOS OU CAUSAS PENDENTES: Não consta informação nos autos quanto a recursos
pendentes de julgamentos. 
 
  
 
LEILOEIRO: Flares Aguiar da Silva, Leiloeiro Público Oficial, Jucemat nº 019/2010 e Leiloeiro Rural,
Famato nº 064/2013. Informações (65) 3025-7500.
 
 
 
COMISSÃO DO LEILOEIRO: Arrematação/Arrematação pelos créditos (exequente): 5% sobre o valor
da arrematação; Adjudicação (somente pela avaliação e sem disputa): 2,5% sobre o valor da
avaliação suportada pelo exequente; Pagamento/Remissão: 2,5% sobre o valor da avaliação
suportada pelo executado.
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PAGAMENTO À VISTA: O arrematante pagará a guia de deposito judicial relativa à arrematação no
prazo de 24 (vinte e quatro) horas após encerrado o leilão diretamente na Agência Bancária
autorizada.
 
 
 
PARCELAMENTO: Em caso de parcelamento do valor da arrematação, conforme previsto no artigo
895 § 1º do CPC/2015, exige-se o pagamento da 1ª (primeira) parcela à vista, de pelo menos 25%
(vinte e cinco por cento) do valor do lance, devidamente acrescida da comissão do(a) leiloeiro(a),
garantido por hipoteca do próprio bem, corrigidas pela TAXA SELIC, limitado a 30 (trinta) parcelas
mensais e sucessivas, vencíveis a cada 30 (trinta) dias contados da arrematação, devendo o
montante ser quitado mediante guia de depósito judicial vinculada aos autos a que se refere o bem
arrematado, garantido por restrição sobre o próprio bem no caso de imóveis ou mediante
apresentação de caução idônea no caso de veículos e bens moveis (exemplo de caução idônea:
seguro garantia, fiança bancária, imóvel em nome do arrematante ou de terceiro, com valor declarado
igual ou superior a 03 (três) vezes o valor da arrematação), caução esta condicionada à aceitação
pelo juízo. Não sendo aceita a caução idônea pelo juiz, o arrematante poderá efetuar o pagamento da
arrematação à vista, ou manter o pedido de parcelamento, porém terá a posse do bem postergada
para após a quitação do lance ofertado. Na hipótese de atraso no pagamento de qualquer parcela,
incidirá multa de 10% sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas (conforme art.
895 §4º do CPC). Lances à vista sempre terão preferência, bastando igualar-se ao último lance
ofertado, o que não interfere na continuidade da disputa.
 
 
 
LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICO: Quem pretender arrematar dito(s) bem(ns), deverá
ofertar lanços pela Internet, através do site www.faleiloes.com.br, a partir do primeiro dia útil
subsequente à publicação deste edital, encerrando-se na mesma data e horário do leilão presencial,
devendo, para tanto, os interessados, efetuarem cadastramento prévio, no prazo máximo de até 24
horas de antecedência do leilão, confirmarem os lanços ofertados e recolherem a quantia respectiva
na data designada para a realização do leilão, para fins de lavratura do termo próprio.
 
 
 
INTIMAÇÃO: Ficam, desde já, intimadas através do presente edital e/ou na pessoa de seu(s)
representante(s) legal(is), se porventura não seja(am) encontrado(s) para intimação pessoal, as
partes, os coproprietários, os interessados e, principalmente, os executados, credores hipotecários ou
credores fiduciários, bem como os respectivos cônjuges, se casados forem: SINDICATO DOS
TRABALHADORES NA MOV. DE MERCADORIAS EM GERAL DE NOVA MUTUM (EXECUTADO);
CESAR ROBERTO BONI (ADVOGADO DO EXECUTADO), das datas acima, se por ventura não
forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do art. 889, inciso I, do
Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns),
poderá(ão) remir a execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo Civil/2015.
Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de quaisquer medidas processuais contra
os atos expropriatórios contidos no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento
da arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). E, para que chegue ao
conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que
será publicado e afixado na forma da Lei. Se o dia designado para o leilão for feriado, o mesmo
realizar-se-á no dia útil subsequente independentemente de nova publicação. 
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●

●

●

●

  NOVA MUTUM, 19 de outubro de 2021.
 

(Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) 
Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

 
OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial
Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 
 
INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o
endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. 

No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê permissão para o aplicativo

acessar a câmera do seu celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE.

No computador: com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada na parte

superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 
Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço

acima indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema.

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar,

exclusivamente através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos

praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este expediente, deve ser

selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, com o

consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe

para Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.
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