
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO  

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª REGIÃO 

5ª VARA DO TRABALHO DE CUIABÁ 
Av. Historiador Rubens de Mendonça n. 3355 – Centro Político e Administrativo – CEP 78050-955 

Vara5@trt23.jus.br  -  (65) 3648-4213 / 4286 

 

 

EDITAL DE ALIENAÇÃO JUDICIAL 
 
A Doutora Eleonora Alves Lacerda, Juíza Titular do Trabalho da 5ª VARA DO TRABALHO DE 

CUIABÁ, torna público que no dia 23 de junho de 2016, às 08:30h, no Auditório do CEFOR, sito na 
Av. Historiador Rubens de Mendonça, n.º 3355, Centro Político Administrativo, Cuiabá/MT, 6º andar do 
Prédio Administrativo do TRT da 23ª Região, será realizada a alienação judicial, pelo maior lance, dos 
bens penhorados nos autos do processo abaixo: 
 

 

1. PROCESSO: 0000064-77.2013.5.23.0005  
AUTORA: JOAO ZOILO PEREIRA FILHO - CPF: 207.440.051-91 
ADVOGADO:   ISRAEL ANIBAL SILVA - OAB: MT4121 
RÉU: ACO BRASIL-CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME - CNPJ: 09.285.007/0001-71 e outros 
ADVOGADO: JEAN MARTINS PEREIRA - OAB: MT8277-A 
 

DESCRIÇÃO DO BEM: 
 

Um lote de terreno urbano situado na cidade de Várzea Grande (MT), com área de 3.330,76m2, 
na Rua Irmã Elvira, com os seguintes limites; Norte – Rua Elvira (antes estrada Cuiabá-Várzea 
Grande); Sul – Canal; Leste – Benedito A. Moreira e Oeste – área remanescente. Matriculado 
sob o nº 68.010, Livro nº 2, 1º Serviço Notarial e de Registros de Várzea Grande – MT. 

BENFEITORIAS: 
Situado em área urbanizada e predominantemente comercial com toda infraestrutura urbana. 
Área total 3.330,76m2, 
 

VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO em 25/05/2015: R$ 688.152,00 (seiscentos e oitenta e oito mil 
e cento e cinquenta e dois reais).  
VALOR MÍNIMO DE ARREMATAÇÃO:  R$ 412.891,20 (quatrocentos e doze mil, oitocentos e 
noventa e um reais e vinte centavos). 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  Parcelado em 03 parcelas mensais e sucessivas, sendo a 1ª 
no ato.  
 

RESTRIÇÕES: Imóvel/Alienação fiduciária em favor do BRADESCO S/A. Tramitando Ação de 
Execução de Título Extrajudicial, processo nº 2011/78 – código nº 707901 - na justiça do Estado 
de Mato Grosso. 
 

FIEL DEPOSITÁRIO: Sr. Donaldo Gomes Bezerra Filho – CPF: 025.204.630-55, residente e 
domiciliado na Rua Irmã Elvira paris, 813, Bairro Dom Aquino Cuiabá (MT) – 78015-170. 

 
 

2. PROCESSO: 0000128-87.2013.5.23.0005  
AUTORA: LEONALDO DE ARRUDA MAGALHAES - CPF: 966.393.001-25 
ADVOGADO:     Daniel Ribeiro de Oliveira - OAB: MT10444  
RÉU: SB GRAFICA E EDITORA LTDA - CNPJ: 70.431.531/0001-14 
ADVOGADO: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - OAB: MT4705 
 
RELAÇÃO DOS BENS: 
 

IMÓVEL: Loteamento Senhor dos Passos IV, Localizado na Rua Armando Cândia fundo com 
a rua Prof. Tereza Lobo, Bairro Alvorada, nesta Capital. Remembramento dos lotes 04, 10 e 11 
da Quadra 09, com o seguinte CAMINHAMENTO: O MP1, está localizada no alinhamento da 
Rua Armando Cândia, vértice com o lote 12, deste ponto segue com o ângulo interno de 90º00, 
mediu-se 36,00 metros no alinhamento da Rua Armanda Cândia até encontrar o MP2. Do MP2, 
com o ângulo interno de 90º00’ mediu-se 60,00 limitando a esquerda com o lotes nºs 09 e 05 até 
encontrar o MP3. Do MP3, com o ângulo interno de 90º00’, mediu-se 18 metros no alinhamento 



da Rua Profª Tereza Lobo até encontrar o MP4. Do MP4 com ângulo interno de 90º00’ mediu-se 
30,00 metros limitando a direita com o lote nº 03 até encontrar o MP5. Do MP5 com ângulo 
interno de 270º00’ mediu-0se 18,00 metros limitando com os lotes nºs 03 e 12 até encontrar o 
MP6. Do MP6 com o ângulo interno de 90º00’ mediu-se 30,00 metros limitando a direita com o 
lote nº 12 até encontrar o MP1,que é o ponto de partida deste roteiro poligonal. LIMITES: Ao 
Norte coma Rua Prof. Tereza Lobo; ao sul com a Rua Armando Candia; ao leste com os lotes 
nºs 09 e 05; ao Oeste com os lotes nºs 12 e 03. Forma: Polígono irregular de seis véritices.  
Área de 1.620,00 metros quadrados.  REGISTRO:  Matrícula nº 78.735, livro nº 02, Segundo 
Serviço Notarial e Registral da 1ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT, Cartório 
do 2º Ofício. 
 

IMÓVEL: Zona Urbana da Capital. Características e confrontações: Lote 05 da quadra 09, com 
os seguintes limites: 18,00 metros de frente para a Rua Tereza Lobo; 18,00 metros de fundo 
com o lote 09; 30,00 metros do lado direito com o lote 06 e 30,00 metros do lado esquerdo com 
o lote 04. REGISTRO: Matrícula nº 7.987, fl. 122, Livro nº 2-x, Segundo Serviço Notarial e 
Registral da 1ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT, Cartório do 2º Ofício. 
 

IMÓVEL: Bairro Senhor dos Passos IV, Zona Urbana da Capital.  Características e 
Confrontações: Lote de terreno nº 03 da quadra 09, medindo 18,00 m de frente para a Rua 
Prof.ª Tereza Lobo; 18,00 m de fundos com o lote nº 11; lado direito com 30,00m divisando com 
o lote nº 02 e lado esquerdo com 30,00m divisando com o lote 4. REGISTRO: Matrícula nº 
6.427, livro nº 2 –R, Segundo Serviço Notarial e Registral da 1ª Circunscrição Imobiliária da 
Comarca de Cuiabá/MT, Cartório do 2º Ofício. 
 

IMÓVEL: Bairro Senhor dos Passos, Zona Urbana da Capital. Características e 
Confrontações: Lote de terreno nº 02 da quadra 09, medindo 18,00m de frente para a Rua 
Tereza Lobo; fundos com 18,00 m com o lote 12, lado direito com 30,00m com o lote 1; lado 

esquerdo 30,00mcom o lote. REGISTRO: Matrícula nº 6.808, fl. 071, Livro nº 2-T, Segundo 
Serviço Notarial e Registral da 1ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT, Cartório 
do 2º Ofício. 
 

BENFEITORIAS: 
Os terrenos perfazem um total de 3.240 metros quadrados, com duas frentes, com calçadas 
murado e é onde está edificada a sede da empresa ré, contendo uma gráfica, uma emissora 
rádio e a sede administrativa do Jornal Folha do Estado. As construções são em estrutura de 
concreto, sendo uma parte térrea e outra parte com dois pavimentos. Localizada na Rua 
Professora Tereza Lobo, Bairro Consil, com estrutura de serviço público de transporte, 
iluminação, entre outros. 
 

VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO em 23/07/2014: R$ 11.894.192,00 (Onze milhões, oitocentos e 
noventa e quatro mil cento e noventa e dois reais). 
VALOR MÍNIMO DE ARREMATAÇÃO:  R$ 7.136.515,20 (sete milhões, cento e trinta e seis mil, 
quinhentos e quinze reais e vinte centavos). 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  Parcelado em 03 parcelas mensais e sucessivas, sendo a 1ª 
no ato.  
 

RESTRIÇÕES: 

1. Imóvel/Penhora em garantia ao valor da execução referente ao processo nº 
2004.00.007893-0 – Execução Fiscal que tramita na Quarta Vara Federal – Seção judiciária 
de Mato Grosso AV-03. 

2. Imóvel/Penhora em garantia ao valor da execução referente ao processo nº 
2005.00.013637-3 – Execução Fiscal que tramita na Quarta Vara Federal – Seção judiciária 
de Mato Grosso R-04. 

3. Imóvel/Penhora em garantia ao valor da execução referente ao processo nº 
2006.36.016635-2 – Execução Fiscal que tramita na Quarta Vara Federal – Seção judiciária 
de Mato Grosso AV-07. 

 

FIEL DEPOSITÁRIO: Gilmar Antônio de Almeida– CPF: 803.795.598-20, residente e domiciliado 
na Rua Professora Tereza Lobo, 319, Consil, Cuiabá/MT. 
 
 
 

3. PROCESSO: 0000333-19.2013.5.23.0005 



AUTORA: LUIZ CARLOS ROQUE - CPF: 460.602.861-00 
ADVOGADO:   GUARACY CARLOS SOUZA - OAB: MT3287-A 
RÉU: ACO BRASIL-CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME - CNPJ: 09.285.007/0001-71 e outros 
ADVOGADO: JOSE MORENO SANCHES JUNIOR - OAB: MT4759 
 
DESCRIÇÃO DO BEM: 
 

Um lote de terreno urbano situado na cidade de Várzea Grande (MT), com área de 3.440,76m2, 
na Rua Irmã Elvira, nº 341, no Bairro Manga, na cidade de Várzea Grande, com os seguintes 
limites; Norte – Rua Elvira (antes estrada Cuiabá-Várzea Grande); Sul – Canal; Leste – Benedito 
A. Moreira e Oeste – área remanescente. Matriculado sob o nº 68.010, Livro nº 2, 1º Serviço 
Notarial e de Registros de Várzea Grande – MT. 
 

BENFEITORIAS: 
Situado em área urbanizada e predominantemente comercial com toda infraestrutura urbana. No 
terreno destacado da área original maior, objeto desta penhora, se acham construídos 01 
barracão em alvenaria, de tamanho médio fechado, com um grande portão de metalão. Possui 
ainda, 02 galpões pequenos, abetos nos fundos, com cobertura de telha de amianto. Possui na 
frente um muro de alvenaria com 01 metro de altura e mais 01 metro com telado de arame 
trançado, após este muro existe uma área aberta com piso em lajota concreto. Todos os 
imóveis estão fechados e a parte externa se acha em razoável estado de conservação e 

possuem infraestrutura completa de asfalto, luz, água, telefone e transporte. Área total de 

3.440,76m². 
 

VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO em 05/05/2015: R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). 
VALOR MÍNIMO DE ARREMATAÇÃO:  R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais). 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  Parcelado em 03 parcelas mensais e sucessivas, sendo a 1ª 
no ato.  
 

RESTRIÇÕES: Imóvel/Alienação fiduciária em favor do BRADESCO S/A. Tramitando Ação de 
Execução de Título Extrajudicial, processo nº 2011/78 – código nº 707901 - na justiça do Estado 
de Mato Grosso. 
 

FIEL DEPOSITÁRIO: Sr. Donaldo Gomes Bezerra Filho – CPF: 025.204.630-55, residente e 
domiciliado na Rua Irmã Elvira paris, 813, Bairro Dom Aquino Cuiabá (MT) – 78015-170. 

 
 

4. PROCESSO: 0000644-10.2013.5.23.0005  
AUTORA: THAYENE MAYRA SANTANA DE PAULA 
ADVOGADO: LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - OAB: MT7174 
RÉU: GESILANE PAULA GOMES MOREIRA - ME - CNPJ: 10.711.549/0001-48 
ADVOGADO:  
 

DESCRIÇÃO DO BEM: 
 

Imóvel residencial, fração ideal do Imóvel matrícula 101.537, correspondente ao apartamento nº  
701, no sétimo pavimento da TORRE “I” do CONDOMÍNIO MORADA DO PARQUE – Av. Brasil, 
269, Morada do Ouro, Cuiabá - MT, localizado de frente, para quem de dentro olha pela 
varanda, para a projeção do recuo lateral do residencial, onde está localizado o estacionamento 
residencial, o qual por sua vez faz divisa com o alinhamento da Av. Tancredo Neves; 
confrontando à direita com a projeção do recuo lateral da torre onde está localizada a área de 
jardim de uso comum e o estacionamento do residencial; à esquerda  com o apartamento nº 
702 da Torre ‘I”; e fundos com hall, elevador e apartamento nº 704 da Torre. Matriculado sob o 
nº 101.537, f.082, Livro nº 2, 6º CRI de Cuiabá – MT. 
 

BENFEITORIAS: 
Contendo 01varanda, sala de estar e jantar integradas, 02 dormitórios, 01 banheiro, 01 suíte 
com closet e banheiro, 01 cozinha e uma área de serviço, com direito a duas vagas de garagem. 
Área real privativa do apartamento 80,62m2, área privativa das duas garagens 21,60m2. Área 
real total privativa do apartamento 102,22m2. 
 

VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO em 14/10/2015: R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais). 
VALOR MÍNIMO DE ARREMATAÇÃO:  R$ 132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais). 



CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  Parcelado em 03 parcelas mensais e sucessivas, sendo a 1ª 
no ato.  
 

RESTRIÇÕES: Imóvel/Alienação fiduciária em favor da Caixa Econômica Federal AV-09.  
 

FIEL DEPOSITÁRIO: Sr. Lindolfo Macedo de Castro – CPF: 025. 
681.166-09 residente e domiciliado na Rua Antônio João, 360 – Centro Norte Cuiabá (MT) – 
78005.410. 
 
 

5. PROCESSO: 0001150-15.2015.5.23.0005  
AUTOR: JOEL ANTONIO DA SILVA 
ADVOGADO: AFONSO MANGABEIRA JUNIOR 
RÉU: ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA. 
ADVOGADO:  LEONARDO GOMES BRESSANE 

 
DESCRIÇÃO DO BEM: 
 

01 (um) veículo marca Gol/VW 1.6 – Rallye, placa OAV1563, cor prata, bom estado, rodas de 
liga-leve, tapeçaria boa, vidros com insulfilme, pneus bons, sem amassados na lataria, ano 
2012/2013, Renavan 00470513799, Chassi 9BWAB45VODP037408, avaliado em R$ 32.000,00 
(trinta e dois mil reais). 
 

VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais). 
0000644-10.2013.5.23.0005 
VALOR MÍNIMO DE ARREMATAÇÃO:  R$ 19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais) 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  Parcelado em 03 parcelas mensais e sucessivas, sendo a 1ª 
no ato.  
 

FIEL DEPOSITÁRIO:  Gilmar Luiz de França 
Endereço: Rua 19, Quadra C9, Casa 6, Santa Teresinha, Cuiabá/MT 
Local onde se encontra o bem: Rua General Ramiro Noronha, 510, Jardim Cuiabá/MT, CEP 
78043-180 
 
 

6. PROCESSO: 0002207-73.2012.5.23.00050 
AUTOR: CARLY RIBEIRO NEVES DA CRUZ - CPF: 028.793.311-37 
RÉU: MASSA FALIDA DO SUPERMERCADO MODELO LTDA. - CNPJ: 00.949.610/0001-36 e 
Outros. 
 
DESCRIÇÃO DO BEM: 
 

Um lote de terreno urbano sito na 1ª Zona desta cidade de Várzea Grande-MT e lugar 
denominado Bairro Cristo Rei, com área de 206,00 m² (duzentos e seis metros quadrados) e 
demais especificações constantes na Matrícula 13.092 do 1º Serviço Notarial de Registro de 
Várzea Grande). 
 

OBSERVAÇÕES: 
Área urbanizada com toda infraestrutura urbana. 
Área predominantemente residencial. 
Lote todo murado com estrutura para galpão comercial. 
Benfeitorias não descritas na matrícula. 
Avaliação por metro quadrado incluindo as benfeitorias: R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta 
reais) o metro quadrado. 
Critério de avaliação com consulta de mercado junto à imobiliárias da cidade. 
 

VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO em 10/092015: R$ 92.700,00 (noventa e dois mil e setecentos 
reais) 
VALOR MÍNIMO DE ARREMATAÇÃO:  R$ 55.620,00 (cinquenta e cinco mil, seiscentos e vinte 
reais) 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  Parcelado em 06 parcelas mensais e sucessivas, sendo a 1ª 
no ato.  
 



RESTRIÇÕES: Averbação (AV/4: 13.092, de 04/12/2015), de ação movida por CARLY RIBEIRO 
NEVES DA CRUZ - CPF: 028.793.311-37 (PROCESSO: 0002207-73.2012.5.23.0005)0 
002207-73.2012.5.23.0005 
FIEL DEPOSITÁRIO: Sr. ANTÔNIO SUDRÉ DE ASSIS: Rua 09, 100, quadra 55, Cohab Cristo 
Rei, Várzea Grande/MT, CEP: 78.120-230. 
 
 

7. PROCESSO: 0001235-69.2013.5.23.0005 
AUTOR: ANTONIO ROSENO DAS NEVES - CPF: 502.757.391-04 
RÉU: IMPAR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP - CNPJ: 12.676.823/0001-10 e 
outros. 
 
DESCRIÇÃO DOS BENS: 
 

Um lote de terreno sob o lote n° 33, da quadra 02, situado nesta cidade, no lugar denominado 
“JARDIM COSTA DO SOL I”, assim descrito: medindo frente 12,00 metros para a Rua 01, 
fundos 12,00 metros para o lote 15, lado direito 30,00 para o lote 32, perfazendo uma área total 
de 360,00 m². Matriculado sob o n° 39.098, no Cartório de Registro de Imóveis do 5º Ofício/MT. 
 

Um lote de terreno sob o lote n° 34, da quadra 02, situado nesta cidade, no lugar denominado 
“JARDIM DO SOL I”, assim descrito: medindo 12,00 metros de frente para a Rua 01, fundos 
12,00 metros para o lote 16, lado direito 30,00 para o lote 35, perfazendo uma área total de 
360,00 m². Matriculado sob o n° 39.099, no Cartório de Registro de Imóveis do 5º Ofício/MT. 
 

BENFEITORIAS: 
Foi edificada uma casa residencial em alvenaria com área total construída de 263,5920m², 
conforme boletim de cadastro imobiliário expedido em 28.08.2014 pela Prefeitura Municipal de 
Cuiabá/MT. O Oficial de Justiça não teve acesso ao interior da edificação, porém, segundo 
dados do referido BCI, as características da edificação são: estrutura de concreto, paredes em 
alvenaria, forro em laje e gesso, acabamento interno em massa corrida, instalação sanitária 1 
suíte+WCS, acabamento externo reboco, esquadria em metalão, piso em madeira cerâmico, 
cobertura em telhas esmaltadas, paredes da cozinha azulejo até o teto, instalação elétrica 
embutida. Do lado externo avista-se que parte das paredes é em tijolo aparente e a parte da 
frente é cercada com muro alto, contendo dois portões. A casa foi construída nos dois lotes. 
 

VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO DOS DOIS LOTES E A EDIFICAÇÃO em 09/092015: R$ 
370.000,00 (trezentos e setenta mil reais) 
VALOR MÍNIMO DE ARREMATAÇÃO:  R$ 222.000,00 (duzentos e vinte e dois mil reais) 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  Parcelado em 03 parcelas mensais e sucessivas, sendo a 1ª 
no ato.  
 

RESTRIÇÕES: 
1. Imóvel/penhora garantia da execução (R$ 18.538,54), do processo nº 0000208-

54.2013.5.23.0004 que tramita na 4ª Vara do Trabalho de Cuiabá. 
2. Imóvel/penhora garantia da execução (R$ 3.165,00), do processo nº 0002025-

02.2012.5.23.0001 que tramita na 2ª Vara do Trabalho de Cuiabá. 
3. Imóvel/penhora garantia da execução (R$ 84.716,56), do processo nº 0001396-

76.2013.5.23.0006 que tramita na 6ª Vara do Trabalho de Cuiabá. 
Averbação de ação movida pelo Banco Bradesco S/A, em desfavor de IMPAR METAL IND. 
METALÚRGICA LTDA-ME 
 

FIEL DEPOSITÁRIO: Srª. Antonio Roseno das Neves – CPF: 502.757.391-04, residente e 
domiciliado na Rua Catorze, n° 72, qd 22 lote 10, bairro Três Barras, Cuiabá/MT. 

 

A alienação será realizada, simultaneamente, nas modalidades PRESENCIAL e ELETRÔNICA. 

 

LEILOEIRO: Álvaro Antônio Mussa Pereira. 

 

A alienação judicial, na modalidade presencial, terá início às 08:30h do dia 23 de junho de 2016 e, se 
necessário, prosseguirá no primeiro dia útil seguinte - observando-se a disponibilidade dos lotes e o 
horário de expediente forense - no mesmo local e horário do início, até que todos os lotes sejam 
apregoados, quando será encerrado. 



Na hipótese de não haver interessado no primeiro, fica designado o segundo leilão presencial para o 
dia 27 de junho de 2016, no mesmo local do anterior, com início às 08:30h e encerramento às 14:30h. 

 

A alienação judicial, via internet, começará no dia 03 de junho de 2016 e se estenderá até o 
encerramento da respectiva alienação judicial presencial. 

 
Caso haja oferta de lance nos três minutos que antecederem o termo final da alienação judicial, o 
horário de fechamento do pregão será prorrogado em três minutos para que todos os interessados 
tenham oportunidade de ofertar novos lances. 
  
Quem pretender ofertar lance, de modo presencial, deverá comparecer no local, dia e hora acima 
mencionados munido dos seguintes documentos: 

I. Pessoa física: documento de identificação pessoal com fotografia e CPF.  

. Nos casos de arrematação de bens imóveis, os casados ou que convivem em união estável 
deverão informar o nome e CPF do cônjuge ou companheiro(a).  

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

III. Participação por procuração: A procuração deverá conter poderes específicos para o ato de 
arrematação.   

 
Aquele que quiser participar da alienação judicial, por meio da rede mundial de computadores, deverá 

cadastrar-se previamente no site www.kleiberleiloes.com.br, onde se desenvolverá a alienação, 
ficando ciente de que o cadastramento implicará na aceitação integral das disposições do Provimento 
SECOR TRT GP Nº 03/2016, disponível no menu Institucional/Corregedoria/Provimentos 2016, do sitio 
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. 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. 
 

2. 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. 
  
3. Caso a arrematação seja desfeita, na hipótese de inadimplemento, o arrematante perderá, em favor 
da execução, os depósitos já efetuados.  
 

4. Sempre que o valor da arrematação for pago em parcelas, o arrematante se compromete a assumir 
o encargo de depositário do bem arrematado. 
  
5. Quem pretender arrematar, adjudicar, ou remir ditos bens, deverá estar ciente de que à espécie 

aplicam-se os preceitos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), da LEI N.º 6.830/1980 (que 

dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública) e do Novo Código de Processo 

Civil (CPC), observada a ordem de citação, a omissão e a compatibilidade, principalmente dos dois 
últimos institutos. 
 

6. Deverá, ainda, observar o disposto no art. 273, parágrafos 2º e 4º, da Consolidação Normativa dos 
Provimentos do TRT da 23ª Região, disponível no menu Institucional/Corregedoria, do sitio eletrônico 
deste Tribunal Regional (www.trt23.jus.br), que regulamenta o pagamento da comissão do leiloeiro 
Oficial. 
 

7. 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. 
 



Eu, Rinaldo Barbosa dos Reis, técnico judiciário, de ordem, digitei o presente Edital que vai assinado 
pela Exma. Senhora Juíza. 
 
Cuiabá - MT, quinta-feira, 19 de maio de 2016. 

 

 

 

Eleonora Alves Lacerda 

Juíza Titular do Trabalho  
 


