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FLARES AGUIAR DA SILVA, leiloeiro oficial inscrito na JUCEMAT nº 019/2010, 
com escritório à AV Historiador Rubens de Mendonça, nº 1836, Sala 607, Bairro 
Bosque da Saúde, na cidade de Cuiabá-MT, CEP 78050-000, devidamente 
autorizado pelo Credor Fiduciário COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 
ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA – SICOOB CREDISUL, 
instituição financeira, inscrita no CNPJ sob o n.º 03.632.872/0001-60, situada na 
Avenida Capitão Castro, nº 3178, Centro, CEP: 78980-000 e administração na 
cidade de Vilhena-RO, nos termos do requerimento de consolidação datado de 10 
de junho de 2019, no qual figuram como Fiduciantes, C&M. AMAZONIA 
INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA, pessoa jurídica de direito 
privado, Inscrita no CNPJ; sob o nº 08.070.975/0001-06, com sede na Rua Xingu, 
Quadra 36, Lote 03, 04, 05 e 06, S/N, Centro – Serraria - Cabixi - RO, CEP: 
78.999-000 (Emitente), LUZIA CASSIELY DE ALMEIDA, brasileira, gerente 
administrativa, solteira, CIRG nº 1001864 SESDC/RO, CPF/MF nº 917.395.942-
15, residente e domiciliada na Rua Tocantins – 3061 – Centro - Casa - Cabixi – 
RO, CEP: 78.999-000 (Avalista),  MIROSALVA SALETE DE ALMEIDA, brasileira, 
administrador, solteira, CIRG nº 876.341 SESDC/RO, CPF/MF 816.906.652-20, 
endereço Rua Tocantins – 2981 – Rural Chacara - Cabixi – RO, CEP: 78.999-000 
(Avalista), MARITANE APARECIDA DE ALMEIDA AYMOTO, brasileira, 
trabalhador da exploração de madeiras tanantes, viúva, comunhão parcial, CIRG 
nº 531.410 SSP/RO, CPF/MF nº 485.999.482-53, endereço Avenida Tamoios – 
4742 – Centro – Casa – Cabixi – RO, CEP: 78.999-000 (Avalista/ Garantidor 
Fiduciante/ Cônjuge/ Interveniente Anuente) e os herdeiros ALISSON ALMEIDA 
AYMOTO,  inscrito no CPF nº 013.263.552-60, RG nº 1245718, residente e 
domiciliado na Av. Afonso Pena 2707 – Princesa Isabel, Cacoal-RO CEP. 76964-
072, FABRICIO VAZ AYMOTO, inscrito no CPF nº 979.963.511-04, RG nº 
1247090-2, residente na Rua das Acácias nº 155 N, Centro, na cidade de 
Comodoro-MT e o menor VICTOR EDUARDO ALMEIDA AYMOTO, inscrito no 
CPF nº 039.121.172-25, RG nº 1482354, representado por sua genitora 
MARITANE APARECIDA DE ALMEIDA AYMOTO, acima qualificada,  do de cujus 
EMILIO TAKESHI AYMOTO, brasileiro, eletricista de instalações, casado, 
comunhão parcial, CIRG nº 293.+138 SSP/RO, CPF/MF nº 183.312.892-34, 
endereço Avenida Tamoios – 4742 – Centro – Casa – Cabixi – RO, CEP: 78.999-
000 (Garantidor Fiduciante/ Cônjuge/ Interveniente Anuente), levará a PÚBLICO 
LEILÃO, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 06 de 
dezembro de 2021, às 15:00 horas, através da rede mundial de computadores, 
internet, pelo portal www.faleiloes.com.br, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance 
mínimo igual ou superior a R$ 1.400.000,00(Um milhão e quatrocentos mil 
reais), o imóvel abaixo descrito, com a propriedade consolidada em nome do 
credor Fiduciário, constituído “IMOVEL”: Lote nº 16R, da Gleba 38, setor Projeto 
Integrado de Colonização Paulo de Assis Ribeiro (PIC PAR), localizado no 



município de Colorado do Oeste/RO. Com uma área de 51,8087há (cinquenta e 
um hectares, oitenta ares e oitenta e sete centiares), LIMITES E 
CONFRONTAÇÕES: NORTE: Com o Lote 57 da Gleba 37, separado por uma 
estrada vicinal, L-208; LESTE; Lote 16A, da Gleba 38; SUL; Lote 57, da Gleba 38; 
ESTE; Com o lote 15 da gleba 38. Melhor caracterizado conforme Matrícula nº. 
154 – do Livro 2 de Registro Geral do Oficio de Registro de Imóveis, de Colorado 
do Oeste - Ro. DE ACORDO COM O LAUDO DE AVALIAÇÃO: O imóvel se 
localiza a 18km da cidade de Cabixi-Ro, de fácil acesso, iniciando seu percurso na 
Rotatória da Linha 11 pela RO-370 sentido a cidade de Colorado do Oeste-Ro, por 
5km entrando para a esquerda na Linha 10 por 11km e virando para direita por 
mais 2km chegando ao imóvel rural que fica na margem direita, terra 
aparentemente vermelha, topografia em sua maioria plana dando dupla aptidão, 
com aproximadamente 46% (24ha), de abertura, sendo sua formação em lavoura. 
O imóvel encontra-se Matriculado Sob nº 154 – do Livro 2 de Registro Geral do 
Oficio de Registro de Imóveis, de Colorado do Oeste - Ro. ÔNUS: Consta em 
R.19 Alienação Fiduciária. Natureza Formal do Título: Cédula de Crédito Bancário 
em favor de Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia 
Ltda – SICOOB CREDISUL; Consta em Av.20 Averbação de ÓBITO de EMÍLIO 
TAKESHI AYMOTO; Consta em Av.21 Consolidação da Propriedade em Nome do 
Fiduciário - Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia 
Ltda – SICOOB CREDISUL. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde 
já designado o dia 21 de dezembro de 2021, no mesmo horário e local, para 
realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 
1.272.343,61(Um milhão duzentos e setenta e dois mil trezentos e quarenta e 
três reais e sessenta e um centavos).  O arrematante pagará no ato o valor total 
da arrematação  a comissão do leiloeiro, correspondente a 5% sobre o valor de 
arremate. Caso haja arrematante, a escritura de venda e compra será lavrada em 
até 60 dias, contados da data do leilão. As demais condições obedecerão ao que 
regula o Decreto nº 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto nº 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a 
profissão de Leiloeiro Oficial. Na hipótese do devedor fiduciante exercer, nos 
termos do §2ºB do art. 27 da Lei 9.514/97, seu direito de preferência, ficará 
responsável pelo pagamento, além do valor da dívida e das despesas previstas no 
referido dispositivo legal, também da taxa de comissão de leilão (5% sobre o valor 
da dívida), à qual fará jus o leiloeiro, a partir da publicação do edital.  Condições 
Gerais: O imóvel será arrematado nas condições e estado de conservação em 
que se encontra. As medidas e confrontações constantes no presente edital 
(inclusive das benfeitorias) deverão ser consideradas meramente enunciativas. 
Para todos os efeitos, considera-se a venda realizada por intermédio dos leilões 
previstos neste edital como sendo “ad corpus”, não cabendo qualquer 
reclamação posterior em relação a medidas, confrontações e demais 
peculiaridades dos imóveis, cabendo aos interessados vistoriarem o bem. 
Também é objeto do leilão previsto neste edital eventual área construída sobre o 
terreno ofertado, cabendo ao arrematante, se necessário, arcar com os custos e 
regularizar ou demolir eventuais áreas construídas que não estiverem averbadas, 
observando, se for o caso, as regras do condomínio. Cabe aos interessados 
verificarem, junto ao Município e demais órgãos competentes, eventuais restrições 



quanto ao uso do imóvel levado à leilão, inclusive, mas não somente, restrições 
ambientais, incluindo possível TAC. Caberá ao arrematante arcar com os custos e 
tributos incidentes na transferência do imóvel, inclusive, mas não somente, custas 
com lavratura da escritura, taxas, ITBI, custos com georeferenciamento (se 
necessário), dentre outros. O arrematante não poderá alegar, sob qualquer forma 
ou pretexto, o desconhecimento das condições do presente Edital de Leilão. 
Imissão na Posse: O arrematante será imitido na posse após a transferência do 
imóvel para o seu nome. Na hipótese de o imóvel estar ocupado, caberá ao 
arrematante tomar todas as providências bem como arcar com todos os custos 
para a desocupação do imóvel. Penalidades: Na hipótese de o arrematante não 
honrar com o pagamento do valor do lance no prazo fixado, a arrematação restará 
automaticamente desfeita, cabendo ao arrematante arcar com a taxa de comissão 
do leiloeiro, assim como multa equivalente a 10% do valor do lance não quitado, 
esta será revertida em favor do credor fiduciário, sem prejuízo de eventuais perdas 
e danos a serem apurados. INTIMAÇÃO: Por intermédio do presente edital, fica 
devidamente intimada, da data, local e condições dos leilões, o devedor/fiduciante 
C&M. AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA, Inscrita no 
CNPJ; sob o nº 08.070.975/0001-06 (Emitente), LUIZA CASSIELY DE ALMEIDA, 
CPF/MF nº 917.395.942-15 (Avalista),  MIROSALVA SALETE DE ALMEIDA, 
CPF/MF 816.906.652-20 (Avalista), MARITANE APARECIDA DE ALMEIDA 
AYMOTO, CPF/MF nº 485.999.482-53 (Avalista/ Garantidor Fiduciante/ Cônjuge/ 
Interveniente Anuente), ALISSON ALMEIDA AYMOTO (HERDEIRO), FABRICIO 
VAZ AYMOTO (HERDEIRO), VICTOR EDUARDO ALMEIDA AYMOTO 
(HERDEIRO), EMILIO TAKESHI AYMOTO, CPF/MF nº 183.312.892-34, não 
podendo ser alegado desconhecimento. Informações: Com o Leiloeiro, por 
intermédio do site www.faleiloes.com.br ou pelo telefone (65) 3025-7500.  
 
Cabixi-RO, 16 de novembro de 2021. 
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