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HMSM GESTORA IMOBILIÁRIA LTDA.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSMBLEIA DE SÓCIOS

CNPJ/MF: 32.364.219/0001-66 - NIRE: 51201624038
A HMSM GESTORA IMOBILIÁRIA LTDA., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ/MF nº 32.364.219/0001-66 e registrada na 
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob o NIRE nº 51201624038, 
com sede na Avenida Aclimação, nº 335, Bairro Bosque da Saúde, 
no município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, CEP: 78.050-040, 
neste ato representado por seus administradores IDVALDO MESSIAS 
PEREIRA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de 
bens, médico, portador do RG nº 120.764 SSP/GO, inscrito no CPF/
MF sob o nº 049.352.841-53, residente e domiciliado na Avenida Haiti, 
nº 115, apartamento 1201, Edifício Vila Nova Artigas, Bairro Jardim das 
Américas, no município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, CEP: 78.060-
618; e, ALTINO JOSÉ DE SOUZA, brasileiro, casado sob o regime de 
comunhão parcial de bens, médico, portador do RG nº 5.583.352 SSP/
SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 124.159.601-87, residente e domiciliado 
na Rua das Mangabas, nº 473, Condomínio Alphaville I, Bairro Jardim 
Itália, no município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, CEP: 78.061-320, 
no uso de suas atribuições que lhes conferem o Contrato Social, convoca 
todos os sócios da empresa HMSM Gestora Imobiliária Ltda., que nesta 
data totalizam o número de 24 (vinte e quatro), para a Assembleia de 
Sócios que será realizada na Avenida Aclimação, 135, sala 14, Villagio 
Bosque, bairro bosque da saúde, no município de Cuiabá, Estado de 
Mato Grosso, CEP: 78.050-040, ao 16 (dezesseis) dias do mês de 
março de 2020 (dois mil e vinte), sendo a Primeira convocação às 
8h00min, com presença de ¾ (três quartos) do capital social, em 
Segunda convocação às 9h00min, com qualquer número de sócios, para 
deliberarem a respeito da seguinte ORDEM DO DIA: i. Composição dos 
órgãos de administração da Sociedade e Eleição dos seus respectivos 
membros: Diretoria Administrativa e Conselho de Administração. Cuiabá/
MT, 26 de fevereiro de 2020. HMSM GESTORA IMOBILIÁRIA LTDA. 
Representada pelo seu Administrador IDVALDO MESSIAS PEREIRA.

PROCESSO N.º 841-31.2013.811.0107 CÓDIGO: 51513 ESPÉCIE: 
MONITÓRIA->PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO 
CONTENCIOSA->PROCEDIMENTOS ESPECIAIS->PROCEDIMENTO 
DE CONHECIMENTO->PROCESSO DE CONHECIMENTO-
>PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO REQUERENTE: BANCO 
BRADESCO S.A REQUERIDO(A): OLGA B. SETTER ME PESSOA(S) 
A SER(EM) CITADAS(S): OLGA B. SETTER ME, CNPJ: 11852604000182. 
atualmente em local incerto e não sabido. FINALIDADE: CITAÇÃO da parte 
ré, acima qualifi cada, atualmente em local incerto e não sabido para cumprir 
a obrigação exigida pela parte autora, consistente no pagamento do débito no 
valor de R$ 21.211,92 (Vinte e um mil e duzentos e onze reais e noventa e 
dois centavos) especifi cado na petição inicial em resumo abaixo, acrescido do 
pagamento dos honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor 
da causa, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do dia útil seguinte ao prazo 
fi nal do edital (art. 231, IV, CPC/2015), sob pena de constituir-se de pleno direito 
o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não 
realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702 
do CPC/2015. CIENTE a parte citada que, no caso de integral pagamento no 
prazo estipulado (15 dias), fi cará isento(a) do pagamento de custas processuais 
(art. 701, § 1º, CPC/2015) ou, no mesmo prazo, reconhecendo a quantia devida 
e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do seu valor, acrescido de 
custas e honorários de advogado, poderá requerer o pagamento do restante em 
até 6 (seis) parcelas mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por 
cento) ao mês. Resumo da Inicial: A empresa requerida fi rmou no dia 12/05/2010, 
uma cédula de crédito bancário - conta garantida renovação automática aval - PJ 
, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo vencimento fi cou estipulado para 
13/07/2010, e renovação automática, com encargo prefi xado à base de 5,56% 
ao mês e demais consectários legais, tudo em conformidade com as cláusulas, 
prazos e condições ajustadas mutuamente pelas partes, constantes no corpo 
do mencionado instrumento. Consoante se infere da planilha de lançamentos 
anexa, relativos so período de 01/10/2010 a 06/12/2010, a empresa requerida 
utilizou-se regularmente do crédito que lhe fora concedido. Despacho/Decisão: 
Vistos.1. Esgotadas as possibilidades de localização pessoal da parte requerida/
executada, CITE-SE por edital, na forma da lei processual vigente (artigos 
256/257, NCPC), consignando as advertências legais (artigos 335/336 e 344, 
NCPC).2. Decorrido o prazo do edital e o prazo de resposta, e não havendo 
manifestação da parte requerida/executada nos autos, CERTIFIQUE-SE a 
ocorrência. Nessa hipótese, nomeio a Dra. Jessica Borges Portes (OAB/MT 
nº. 20.940/O), como curadora especial, na forma do artigo 72, inciso II, do 
NCPC, concedendo-lhe vista dos autos pelo prazo legal para apresentação 
de resposta.3. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. ADVERTÊNCIA: Será 
nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV, CPC/2015). E, para 
que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 
ignorância, expediu-se o presente Edital que será afi xado no lugar de costume 
e publicado na forma da Lei. Eu, GLAUCIA RODRIGUES, digitei. Nova Ubiratã, 
17 de fevereiro de 2020. Euricles Mário da Silva Júnior Gestor(a) Judiciário(a) 
Autorizado art. 1.205/CNGC.

Edital Expedido EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO 20 DIAS Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): 
MARIANA ULHOA ADJUTO, Cpf: 05423596696, natural de Acorizal-MT, solteiro(a). 
atualmente em local incerto e não sabido FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) 
acima qualifi cado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que 
lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 
dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar resposta, caso queira, sob pena 
de serem considerados como verdadeiros os fatos afi rmados na petição inicial. Resumo 
da Inicial: A exequente é credora da importância de R$ 31.782,70 (trinta e um, setecentos 
e oitenta e dois reias e setenta centavos) representada por cédula de crédito bancária, 
onde a exequente emprestou a executada, para ser restituído em 94 parcelas. Despacho/
Decisão: Vistos etc.Defi ro o requerimento de fl . 73.Cite-se a executada por edital, com 
prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do artigo 256 e seguintes do Código de Processo Civil, 
para, querendo, responder a presente ação no prazo legal.Cumpra-se, expedindo-se o 
necessário.Às providências.Juína/MT, 19 de março de 2019.DAIANE MARILYN VAZJuíza 
de Direito. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa 
alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afi xado no lugar de costume e 
publicado na forma da Lei. Eu, Geovani Correia Lopes, digitei. Juína, 28 de março de 2019 
Franklin Joilson Alves Bastos Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO 20 DIAS Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LEUDY DAIRANE 
DIAS VALENTIN, Cpf: 73832987134, Rg: 17486530, Filiação: Brasilina Ferreira Dias e 
Paulo Rocha Valentin, convivente, atualmente em local incerto e não sabido FINALIDADE: 
CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualifi cado(a), atualmente em lugar incerto e não 
sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a 
seguir resumida, para, no prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, 
apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros 
os fatos afi rmados na petição inicial. Resumo da Inicial: (...) O autor concedeu à ré um 
fi nanciamento no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), para ser restituído por meio 
de 36 prestações mensais, no valor de R$ 1.019,22 (hum mil e dezenove reais e vinte e 
dois centavos), com vencimento fi nal em 10.04.2018, mediante Cédula de Crédito Bancário 
- Financiamento para Aquisição de Bens e/ou Serviços - CDC - PF (n° 621/3797545, C/C 
n° 271536-8 agência 417), garantido por Alienação Fiduciária, celebrado em 16.03.2015. 
2. Em garantia das obrigações assumidas a ré transferiu em Alienação Fiduciária, os bens 
descritos no supramencionado contrato a saber: a) PAS/AUTOMÓVEL - l/FORD FIESTA 
SE (IMPORTADO) - ANO/MODELO 2011/2012 - COR PRATA- RENAVAM 452440823 - 
CHASSI 3FADP48K8CM141716 - PLACA NUC 7071. 3. Ocorre, porém, que a ré tornou-se 
inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir de 10.05.2015,(...) 
Despacho/Decisão: Vistos, em correição. 1. Processo em ordem. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 
presente Edital que será afi xado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 
PAULO PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS, digitei. Várzea Grande, 11 de outubro de 
2019 Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1,205/CNGC

LEILÃO PRESENCIAL E ON-LINE 
DE IMÓVEIS 09 E 12/03 ÀS 14H

Otavio Lauro Sodré Santoro, Leiloeiro Oficial inscrito na JUCESP sob nº 607, faz saber, através do presente Edital, 
que devidamente autorizado pelo Banco Bradesco S.A., inscrito no CNPJ sob nº 60.746.948/0001-12, promoverá 
a venda em Leilão (1º ou 2º) do imóvel abaixo descrito, nas datas, hora e local infra citados, na forma da Lei 
9.514/97. Local da realização dos leilões presenciais e on-line: Av. Brasil, 478, Jd. Paulista, São Paulo, SP.

LOTE 04 - Sorriso/MT
 Bairro Village II. Rua Peixoto de Azevedo, 1.662 (lançado no IPTU 1.664), lt. 04 da qd. 29. Loteamento 
Village II. Casa. Áreas totais: terr. 600,00m² e constr. 186,65m². Matr. 24.272 do RI local. Obs.: Numeração 
predial pendente de averbação no RI. Regularização e encargos perante os órgãos competentes da 
eventual divergência de numeração predial que vier a ser apurada no local, com a lançada no IPTU, bem 
como inclusão da mesma no RI, correrão por conta do comprador. Ocupada (AF). 1º Leilão: 09/03/2020 
às 14h. Lance mínimo: R$ 733.564,95 2º Leilão: 12/03/2020 às 14h. Lance mínimo: R$ 367.853,19 (caso 
não seja arrematado no 1º leilão). Pagamento à vista, mais comissão de 5% ao Leiloeiro. Efetuar o 
cadastramento prévio perante o Leiloeiro, com até 1 hora de antecedência ao evento. O Fiduciante será 
comunicado das datas, horários e local de realização dos leilões, para no caso de interesse, exercer o 
direito de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, na 
forma estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017. 
Condições de pagamento e venda dos imóveis disponíveis nos sites: banco.bradesco/leiloes e www.
sodresantoro.com.br. Info.: 11 2464-6464 ou af@sodresantoro.com.br.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Associação de Moradores do Residencial  Parque das Américas- 
AMRPA, convoca todos os associados para à  primeira  assembleia 
extraordinária de 2020, a ser realizada no dia 02/03/20 na quadra de 
esporte do residencial, sendo a primeira chamada às 19:30h e a segun-
da chamada às 20h. Com qualquer quórum, com as seguintes pautas:
_1 - Analisar a renuncia da presidente e do segundo tesoureiro e dois 
conselheiros;_
_2 - Realizar eleição suplementar preenchendo os cargos vagos;_
_3 - Analisar e aprovar propostas de segurança para o residencial;_
_4 - Outras pautas a ser apresentadas pela diretoria e ou associados.
 

Fabiano Calegari
Presidente em exercício

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
Nos termos dos arts. 17, I, 29, parágrafo único, 30, I e II, 32, §§ 1º, 2º e 3º, 43, 45, I, “a” 
e “f”, 46, II e 48 do Estatuto Partidário, fi cam convocados por este Edital, todos os mem-
bros do Diretório Estadual (e seus suplentes) e os (as) Presidentes e/ou respectivos(as) 
Vice-Presidentes, de todas as Comissões Provisórias Municipais, para a CONVENÇÃO 
ESTADUAL, que será realizada no dia 12/03/2020, com início às 19 (dezenove) horas no 
Hotel Fazenda Mato Grosso, localizado na Rua Antônio Dorileo, 1100 – Cuiabá – MT – CEP 
78085-230, com a seguinte: 
ORDEM DO DIA 
A) Discussão e deliberação, por aclamação, sobre propostas de coligação, para a eleição 
suplementar para o cargo de Senador e respectivos suplentes, no Estado de Mato Grosso; 
B) Escolha, por aclamação, de candidatos(as) a Senador(a) e respectivos suplentes, na 
eleição suplementar, no Estado de Mato Grosso; 
C) Assuntos Gerais, relacionados à eleição suplementar referida nos itens anteriores. 

Cuiabá/ MT, 20 de fever eiro de 2020 

Deputado JOSÉ MEDEIROS 
Presidente Estadual do PODE/MT 

 AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 005/2020

O Serviço Social do Transporte - SEST comunica aos interessados que 
realizará Concorrência para Contratar empresa especializada em fornecer 
produtos/materiais para reforma do campo de futebol para a Unidade A-03 
SEST/SENAT – Cuiabá/MT, situada na Av. Fernando Correa da Costa, nº. 
5.115, Bairro: Parque Ohara. O recebimento dos envelopes contendo a 
proposta de preço e a documentação de habilitação será no dia 16/03/2020 
às 09:30hs. Para retirada do edital, os interessados deverão trazer a mídia 
para gravação (pen drive) e o carimbo da empresa na sede do SEST/SENAT, 
na sala da Coordenação Administrativo e Financeiro, no horário de 08:30min 
às 12:00h e das 14:00 às 17:30h.  acesso às demais informações solicitar 
pelo e-mail: licitacao.a003@sestsenat.org.br.

Kellen Patricia Bueno Lopes
Presidente Comissão de Licitação

SEST SENAT Unidade A03-Cuiabá/MT

SISTEMA FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS NO ESTADO DE MATO GROSSO
AVISO DA ABERTURA DA CONCORRENCIA Nº 001/2020/SFIEMT

ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 14h30min do dia 17 de Março de 2020 (horário desta 
Capital). ABERTURA DOS ENVELOPES: às 14h30min do dia 17 de Março de 2020 (horário 
desta Capital). OBJETO: Contratação de empresa especializada, para aquisição de 
Licença de Software WEB para Gestão de Processo de Aquisições, Licitações e 
Contratos, Serviços de Implantação: Instalação, Configuração, Parametrização e 
Desenvolvimento de Software, Serviços de Integração com Sistema ERP, Treinamento, 
Serviços de Horas técnicas de Desenvolvimento de Software contratados sob 
demanda, Suporte Técnico e Hospedagem da Solução para atender as necessidades da 
área de Aquisições e Licitações do SISTEMA FIEMT, conforme especificações e 
condições constantes neste edital e seus anexos. Aquisição do Edital: 
www.sfiemt.com.br/portaldofornecedorTelefone: (65) 3611-1612 ou (65) 3611-1652. 
LOCAL DO CERTAME: Sala da Comissão Permanente de Licitação do Sistema FIEMT. 
Endereço: Av. Historiador Rubens de Mendonça n° 4.193, bairro Centro Político Administrativo, 
Cuiabá–MT.

Cuiabá, 27 de Fevereiro de 2020.
Ana Virgínia De Carvalho

Coordenadora de Aquisições e Contratos – SFIEMT

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP - MT 
JUIZO DA QUARTA VARA EDITAL DE CITAÇÃO AÇÃO MONITORIA PRAZO: 30 DIAS 
AUTOS N.° 13930-38.2015.811.0015 ESPÉCIE: Monitória->Procedimentos Especiais de 
Jurisdição Contenciosa->Proc Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
Conhecimento->PI CÍVEL E DO TRABALHO PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A 
PARTE RE: SCHERLA GOFFI PEREIRA DOS SANTOS, inscrita no CPF/MF 03979600181, 
natural de Acorizal/MT. FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré acima qualifi cada, atualmente 
em lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, consoante 
resumo das alegações constantes da petição e do despacho judicial adiante transcritos, 
para, no prazo de 15(quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, cumprir 
a obrigação exigida pela parte autora, consistente no pagamento do débito no valor de R$ 
22.343,84 (vinte e dois mil, trezentos e quarenta e três reais e oitenta e quatro centavos), 
mais custas processuais e honorários. Poderá, ainda, a parte ré, no mesmo prazo, oferecer 
embargos monitórios.    ADVERTÊNCIAS: 1) Cumprindo a obrigação, a parte requerida 
fi cará isenta de custas 2) Não havendo o cumprimento e nem a interposição de embargos 
no prazo indicado, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial, prosseguindo o 
processo pelo rito de execução adequado. RESUMO DA PETIÇÃO INICIAL: O exequente é 
credor dos executados da importância de R$ 18.162,79 (dezoito mil, cento e sessenta e dois 
reais e setenta e nove centavos), representado pelo Instrumento Particular de Confi ssão de 
Dívida n° 263420905, celebrado dia 11/07/2014. Contudo o executado fi cou em debito com o 
banco exequente, e o exequente usou todos os meio suasórios para o recebimento de seus 
credito, porem tornaram-se infrutíferas todas as tentativas, não restando alternativa, senão 
o ajuizamento da presente execução. DESPACHO/DECISÃO: Considerando que não foi 
localizado endereço diverso dos autos através das pesquisas Bacenjud e Infojud, cite-se 
por edital, com prazo de trinta dias. Eu, Edivaldo Ubaldo Martins da Silva , digitei. PARTE 
AUTORA: BANCO BRADESCO S.A Sinop - MT, 28 de agosto de 2019. Clarice Janete da 
Fonseca Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA 1ª CIRCUNSCRIÇÃO 

IMOBILIÁRIA DA COMARCA DE CUIABÁ - ESTADO DE MATO GROSSO

EDITAL
REGINA MARIA TEIXEIRA COELHO, REGISTRADORA DA PRIMEIRA CIRCUNSCRIÇÃO 
IMOBILIÁRIA DA CAPITAL, NA FORMA DA LEI. FAZ SABER que de acordo com o 
parágrafo 4º, artigo 216-A, da Lei 6.015, de 31/12/1973, que dispõe sobre o reconhecimento 
Extrajudicial de Usucapião, e de conformidade com o que foi requerido por JOÃO BOSCO 
MENDONÇA, brasileiro, casado, servidor público federal aposentado, portador do RG nº 
1305679-4 SESP/MT e CPF nº 376.740.568-72 e NILCE FÉLIX MENDONÇA, brasileira, 
casada, do lar, portadora do RG 2315848-4 e CPF nº 459.965.471-04, este Ofi cial de Registro 
de Imóveis faz publicar este Edital para dar ciência do pedido de usucapião ordinária de um 
imóvel rural de 3,4169 hectares localizado na Estrada Rural s/n, Várzea Comprida, Chácara 
Olho D’água, município de Cuiabá, matriculado sob nº 105.594, Livro 2 (anteriormente 
matrícula 64.598, Livro 2-GF), neste Registro de Imóveis, CCIR 999.970.329.207-0. Terceiros 
eventualmente interessados, poderão se manifestar em 15 (quinze) dias a contar da data da 
última publicação deste, podendo comparecer perante este 2º Serviço Notarial e Registral 
de Cuiabá, sito à Avenida Marechal Deodoro, 330, Bairro Santa Helena, do horário das 9:00 
às 17:00 hs. A não apresentação de impugnação no prazo previsto implicará anuência ao 
pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. Dado e passado, nesta cidade de 
Cuiabá, Capital do Estado de Mato Grosso, aos vinte e seis (26) dias do mês de fevereiro 
(02) de dois mil e vinte (2020). Eu, MARCIA CRISTINA COELHO BARBOSA STELATTO, 
Notária e Registradora Substituta, a subscrevo e assino.

MARCIA CRISTINA COELHO BARBOSA STELATTO
NOTÁRIA E REGISTRADORA SUBSTITUTA DA 1ª CIRCUNSCRIÇÃO 

IMOBILIÁRIA DA CAPITAL

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO 
CLARO - MT JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E ClVEL EDI TAL DE CITAÇAO 
PRAZ O: 15 DIAS AUTOS N.° 233-51.2019.811.0033 - Código 84561 ESPÉCIE: Cumprimento 
de sentença->Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento-
>PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA 
MARI PARTE RÉ: FRANCISCO FRANCIZETE PAULINO CITANDO: Executado: Francisco 
Francizete Paulino, CPF: 294.797.541-34, brasileiro , Endereço: Rod. Mt 010 Km 50 (1 N 
Nazaré), Bairro: Centro, Cidade: São José do Rio Claro-MT DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA 
AÇÃO: 20/02/2019 VALOR DO DÉBITO: R$ 20.338,58(vinte mil, trezentos e trinta e oito reais 
e cinquenta e oito centavos). FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualifi cada, atualmente 
em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, § 2o, inciso IV para, no prazo de 
15 (quinze) dias, pagar o débito, incluindo custas, se houver, sob pena de multa de 10% e, 
também, de honorários de advogado, no mesmo percentual, conforme artigo 523, § 1o do 
CPC. DESPACHO: Vistos etc. 1. Recebo o Cumprimento de Sentença de fl s. 22/22-verso, cujo 
procedimento seguirá o rito estabelecido pelo artigo 523 e seguintes do Código de Processo 
Civil. 2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências: a) Cadastre-se o feito como 
cumprimento de sentença, fazendo constar como exequente: Mauro Paulo Galera Mari e como 
executado: Francisco Francizete Paulino. b) Intime-se o Executado, por edital, nos termos do 
artigo 513, § 2o, inciso IV para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, incluindo custas, 
se houver, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários de advogado, no mesmo 
percentual, conforme artigo 523, § 1o do CPC. c) Havendo pagamento, intime-se o Exequente 
para, no prazo de 05 (cinco) dias, dizer acerca da quitação do débito possibilitando, assim, 
a resolução da fase de cumprimento de sentença. Entendendo o credor não ser sufi ciente a 
quantia eventualmente paga, deverá este apresentar, no mesmo prazo, planilha discriminada 
e atualizada do débito, abatendo-se o valor depositado, acrescida da multa e honorários sobre 
o valor remanescente, na forma do artigo 523, § 2o do CPC. d) Não efetuado o pagamento 
no prazo acima mencionado, certifi que-se e expeça-se mandado de penhora e avaliação, 
seguindo-se os atos de expropriação, nos termos do artigo 523, § 3o do CPC. e) Dê-se ciência 
ao Executado de que, transcorrido o prazo sem a efetivação do pagamento voluntário, inicia-
se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 
apresente, nos próprios autos, sua impugnação, na forma do artigo 525 do CPC, a qual 
somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas no § 1° do referido artigo, observando-
se, em relação aos cálculos, os parágrafos 4° e 5°. 3. Publique-se e cumpra-se. São José do 
Rio Claro, 31 de julho de 2019. Luis Felipe Lara de Souza, Juiz de Direito. Eu, Maria Margareth 
Dias de Castro, digitei. São José do Rio Claro - MT, 9 de setembro de 2019. Maria Margareth 
Dias de Castro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 1ª VARA 
CIVEL DE SINOP PRAÇA DOS TRES PODERES, 175 SETOR COMERCIAL, CENTRO, 
SINOP-MT CEP: 78550-138 EDITAL DE CITAÇÃO  PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS EXPEDIDO 
POR DETERMINAÇÃO DO MM(ª). JUIZ(A) DE DIREITO WLATER TOMAZ DA COSTA 
PROCESSO: Nº 1004032-13.2017.811.0015 VALOR DA CAUSA: R$ 55.286,15 ESPÉCIE: 
CONTRATOS BANCÁRIOS ->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL(159) POLO 
ATIVO: Nome: BANCO BRADESCO S/A Endereço: BANCO BRADESCO S.A S/N CIDADE 
DE DEUS, VILA YARA, OSASCO –SP – CEP: 06029-900 POLO PASSIVO: Nome: JOSÉ 
PEREIRA DO NASCIMENTO & CIA LTDA. –ME  Endereço: Lugar incerto e não sabido  Nome: 
JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO Endereço: Lugar incerto e não sabido Nome: RENILDA 
PEREIRA SIQUEIRA Endereço: Lugar incerto e não sabido 1 .EFETUAR A CITACÃO DO 
POLO PASSIVO para no prazo de 3 (três) dias, contado da citação, efetuar o pagamento 
da dívida (art. 829, caput, do CPC) no valor de R$ 55.286,15, sob pena de PENHORA e 
AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos 
juros, das custas e dos honorários advocatícios (art. 831, CPC), conforme despacho, petição 
inicial e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 
do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 
mandado; 2. Não sendo efetuado o pagamento no referido prazo, proceda-se o senhor Ofi cial 
de Justiça ao cumprimento do mandado de PENHORA de bens e avaliação, intimando-se 
na mesma oportunidade o executado (art. 829, §1°, do CPC). 3. Não sendo encontrada a 
parte Executada, dever-se-á ARRESTAR tantos bens quanto se façam necessários para 
garantia da execução, nos termos do artigo 830 do CPC. RESUMO DA INICIAL: O Exequente 
é credor dos(as) Executados(as) da importância de R$ 53.169,52 (cinquenta e três mil e cento 
e sessenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), representada pelo Instrumento Particular 
de Confi ssão de Dívida n° 009691474, celebrada em data 29/10/2015, onde o(a) primeiro(a) 
executado(a) confessou dever ao exequente a importância de R$ 57.000,00 (cinquenta e sete 
mil reais), para ser restituída em 36 parcelas no valor de R$ 2.149,97 (dois mil e cento e quarenta 
e nove reais e noventa e sete centavos), sendo a primeira parcela com o vencimento em 
10/01/2016, estando o crédito discriminado no demonstrativo de cálculo anexo, em obediência 
ao artigo 798, I, alínea “b” e § único, do Novo Código de Processo Civil e artigo 28 § 2° inciso 
II da Lei n° 10.931 de 02.08.2004. 02. Ocorre, porém, que os(as) executados(as) deixaram de 
cumprir com o pactuado, estando em mora desde a parcela vencida na data de 10/08/2016, 
ocasionando o vencimento antecipado de todo o débito. 03. Assim sendo, vem requerer de 
V. Exa. a citação dos(as) Executados(as), para que no prazo de 03 (três) dias (artigo 829 do 
NCPC), paguem a importância de R$ 55.286,15 (cinquenta e cinco mil e duzentos e oitenta 
e seis reais e quinze centavos), valor corrigido pelo INPC, mais juros de 12% ao ano e multa 
contratual de 2% até o dia 14/03/2017, que deverá ser acrescido de juros moratórios de 12% ao 
ano, correção monetária pelo INPC a partir da data do cálculo até a data do efetivo pagamento, 
custas, despesas processuais e honorários advocatícios a serem arbitrados por V. Exa., na 
forma do artigo 827 do Novo Código de Processo Civil, sob pena de não o fazendo, ser-lhes 
penhorados e avaliados pelo ofi cial de justiça através da segunda via do mandado executivo, 
tantos de seus bens, o quanto bastem para garantir a execução. Outrossim, diante o expresso 
no o artigo 319, VII do NCPC, o exequente vem informar que tem por opção a não realização 
da audiência de conciliação. Por fi m, requer ainda que todas as intimações de estilo sejam 
encaminhadas em nome de Mauro Paulo Galera Mari - OAB/MT 3056, endereço eletrônico 
acoesativas@galeramari.com.br, com escritório profi ssional estabelecido Rua das Palmeiras, 
n. 300, bairro Bosque da Saúde, CEP 78.008-050, na cidade de Cuiabá/MT - telefone (65) 
3622-1100, sob pena de nulidade. Dá- se a presente ação o valor de R$ 55.286,15 (cinquenta 
e cinco mil e duzentos e oitenta e seis reais e quinze centavos). DECISÃO: “1- Cite-se a parte 
devedora para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, sob pena de lhe 
serem penhorados bens sufi cientes para a garantia da execução (art. 829, art. 831, ambos do 
CPC/2015). 2- Fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, 
devidamente atualizado, sendo tal verba reduzida pela metade em caso de satisfação integral 
da dívida no prazo a que alude o art. 829, caput, do CPC/2015. (827, caput, §1°, do CPC/2015). 
3- Não paga a dívida no prazo legal, deverá o Sr. Ofi cial de justiça proceder à penhora e 
avaliação de tantos bens quantos bastem para satisfação do crédito, intimando o devedor e 
seu cônjuge, caso a penhora recaia em bem imóvel, conforme dispõe o artigo 841 do Novo 
Código de Processo Civil. 4- Se o Ofi cial de Justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á 
tantos bens quantos bastem para garantir a execução, procedendo- se nos termos do art. 830, 
do CPC/2015. 5- Cientifi que-se o executado de que poderá, independentemente de penhora, 
depósito ou caução, no prazo de 15 (quinze) dias, se opor a à execução por meio de embargos 
(art. 914, c.c. 915 e 919, do CPC/2015). 6- Poderá o devedor, ainda, no prazo aludido no 
item anterior, reconhecendo o débito e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) 
do valor em execução, inclusive custas e honorários advocatícios, requerer seja admitido 
a pagar o restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e 
juros de 1 % (um por cento) ao mês (art. 916, CPC/2015). Intime-se. Sinop/MT, 06/04/2017. 
Giovana Pasqual de Mello. Juíza de Direito.” ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O executado/
devedor, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução 
por meio de embargos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 914 e 915, CPC), contado do dia útil 
da juntada do Mandado (art. 915 § 2°, I CPC); 2. No mesmo prazo, reconhecendo o crédito 
do exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) deste valor, acrescido de 
custas e honorários de advogado, poderá o devedor requerer o pagamento do restante em 
até 6 (seis) parcelas mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês 
(art. 916, CPC); 3. No caso de integral pagamento da dívida no prazo estipulado (3 dias), o 
valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade (art. 827, § 1°, CPC); 4. Antes 
de adjudicados ou alienados os bens, o executado pode, a todo tempo, remir a execução, 
pagando ou consignando a importância atualizada da dívida, acrescida de juros, custas e 
honorários advocatícios (art. 826, CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 
ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afi xado no 
lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARLI CARLI BORGES, digitei. SINOP, 29 
de agosto de 2019. (Assinado Digitalmente) LIVIA FURQUIM RODRIGUES QUEIROZ DE 
SOUZA Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ
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EDITAL DE SEGUNDO E ÚLTIMO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
CUIABÁ - MT

Data do leilão: 17/03/2020 A partir das: 09:00 Local: ESCRITÓRIO DO LEILOEIRO-
-AVENIDA AYCAR SADI, Nº555 , JARDIM SÃO FRANCISCO, CUIABÁ, MT ANTÔNIO 
JOSÉ DA SILVA FILHO, Leiloeiro Ofi cial matricula JUCEMAT05 estabelecido a AVENIDA 
AYCAR SADI nº 555, JD SÃO FRANCISCO, CUIABÁ - MT CEP: 78090-025, telefone 
6536657000,faz saber que devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH, 
venderá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/66 e regula-
mentação complementar RC 58/67, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima referidos, 
os imóveis adiante descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em favor de EMPRE-
SA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA . A venda à vista, sem utilização de recursos do FGTS 
ou Carta de Crédito, será feita mediante pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, 
no ato, como sinal 20% (vinte por cento) do preço de arrematação e o saldo devidamente 
corrigido no prazo impreterível de 08(oito) dias, sob pena de perda do sinal dado. A venda 
com fi nanciamento da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL será feita através de Carta de Crédi-
to, conforme normativo do Agente Financeiro, que poderá ser obtida junto a qualquer Agen-
cia especifi cada ao lado dos contratos, após análise cadastral e comprovação de renda.       
Os interessados na obtenção de Carta de Crédito para aquisição dos imóveis constantes 
deste edital e/ou utilização dos recursos do FGTS deverão procurar uma Agencia da CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL indicada com no mínimo 5 (cinco) dias de antecedência com rela-
ção a data do leilão. As vendas serão realizadas pelo maior lance. É vedada a participação 
de empregados e dirigentes da CAIXA, seus companheiros ou cônjuges, casados sob o 
regime de comunhão universal ou comunhão parcial de bens, ofertando lances no 1º e 2º 
leilões das execuções extrajudiciais. As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, 
imposto e taxas, inclusive condomínio, correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel 
esteja ocupado, o arrematante fi ca ciente que será o responsável pelas providências de 
desocupação do mesmo. O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, infor-
mações pormenorizadas sobre os imóveis. Ficam desde já intimados do presente leilão, 
os mutuários, caso não sejam localizados. SED B49750 - CONTRATO 8169508006497 
- EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA - BSB - CIA PIRATINI - 1695 AG CUIA-
BA  ESPOLIOS DE JOSÉ PEDROSO DA SILVA,BRASILEIRO,(A),VIUVO, APOSENTADO 
CPF 032.201.762-91, CI 101438 SSP/MT DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: CASA Nº13, TIPO B, 
CONDOMÍNIO MORADA DA SERRA VI, A AVENIDA PROJETADA ,BAIRRO NOVA CON-
QUISTA, EM CUIABÁ, MT, CONTENDO VARANDA, SALA CONJUGADA COM A COZI-
NHA, BANHEIRO, DOIS QUARTOS, ÁREA PRIVATIVA REAL 41,00 M2, ÁREA PRIVATIVA 
DE CONSTRUÇÃO 38,65 M2, AREA DE USO COMUM REAL 0,152 M2, ÁREA DE USO 
COMUM DE CONSTRUÇÃO 0,110 M2, AREA TOTAL REAL 41,452 M2, ÁREA TOTAL DE 
CONSTRUÇÃO 38,761 M2, COM TODAS AS SUAS INSTALAÇÕES, BENFEITORIAS, 
PERTENCES, ACESSÓRIOS, E GARAGEM SE HOUVER

CUIABÁ,  28/02/2020
ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA FILHO

EDITAL DE SEGUNDO E ÚLTIMO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
CUIABÁ - MT

Data do leilão: 17/03/2020 A partir das: 09:00 Local: ESCRITÓRIO DO LEILOEIRO-
AVENIDA AYCAR SADI, Nº555 , SÃO FRANCISCO, CUIABÁ, MT ANTÔNIO JOSÉ DA 
SILVA FILHO, Leiloeiro Ofi cial matricula JUCEMAT05 estabelecido a AVENIDA AYCAR 
SADI nº 555, JD SAO FRANCISCO, CUIABA - MT CEP: 78090-025, telefone 6536657000, 
faz saber que devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH, venderá na 
forma da lei Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/66 e regulamentação 
complementar RC 58/67, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima referidos, os 
imóveis adiante descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em favor de EMPRESA 
GESTORA DE ATIVOS - EMGEA - BSB - CIA PIRATINI. A venda à vista, sem utilização de 
recursos do FGTS ou Carta de Crédito, será feita mediante pagamento à vista, podendo 
o arrematante pagar, no ato, como sinal 20% (vinte por cento) do preço de arrematação 
e o saldo devidamente corrigido no prazo impreterível de 08(oito) dias, sob pena de perda 
do sinal dado. A venda com fi nanciamento da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL será feita 
através de Carta de Crédito, conforme normativo do Agente Financeiro, que poderá ser 
obtida junto a qualquer Agencia especifi cada ao lado dos contratos, após análise cadastral 
e comprovação de renda. Os interessados na obtenção de Carta de Crédito para aquisição 
dos imóveis constantes deste edital e/ou utilização dos recursos do FGTS deverão procurar 
uma Agencia da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL indicada com no mínimo 5 (cinco) dias de 
antecedência com relação a data do leilão. As vendas serão realizadas pelo maior lance. 
É vedada a participação de empregados e dirigentes da CAIXA, seus companheiros ou 
cônjuges, casados sob o regime de comunhão universal ou comunhão parcial de bens, 
ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais. As despesas relativas a 
comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas, inclusive condomínio, correrão por conta do 
arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fi ca ciente que será o responsável 
pelas providências de desocupação do mesmo. O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer 
aos interessados, informações pormenorizadas sobre os imóveis. Ficam desde já intimados 
do presente leilão, os mutuários, caso não sejam localizados. SED B50517 - CONTRATO 
9149690000438 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA - BSB - CIA PIRATINI - 
1496  JOSE RAMANIN DA SILVA,BRASILEIRO (A),CPF 475.469.648-49,CASADO COM 
ELZA FERRO DA SILVA, BRASILEIRA, CPF 004.964.358-41. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: 
CASA RESIDENCIAL TIPO C-2, LOTE 17, QUADRA 08, A RUA JOINVILLE, Nº 117,BAIRRO 
COXIPÓ DA PONTE(COOPHEMA) EM CUIABÁ, MT, CONTENDO DOIS DORMITÓRIOS, 
SALA, COZINHA, BANHEIRO E VARANDA, ÁREA CONSTRUÍDA DE 54,95 M2, ÁREA 
DE 360 M2, COM TODAS AS SUAS INSTALAÇÕES, BENFEITORIAS, PERTENCES, 
ACESSÓRIOS E GARAGEM SE HOUVER 

CUIABÁ, 28/02/2020
ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA FILHO

EDITAL DE SEGUNDO E ÚLTIMO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
Cuiabá - MT

Data do leilão: 17/03/2020 A partir das: 09:00 Local: ESCRITÓRIO DO LEILOEIRO-AVE-
NIDA AYCAR SADI, Nº555, JARDIM SÃO FRANCISCO, CUIABÁ, MT. ANTÔNIO JOSÉ DA 
SILVA FILHO, Leiloeiro Ofi cial matricula JUCEMAT 05 estabelecido a AVENIDA AYCAR SADI 
nº 555, JD SÃO FRANCISCO, CUIABÁ - MT CEP: 78090-025, telefone 6536657000, faz saber 
que devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma da lei Nº 
8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/66 e regulamentação complementar RC 
58/67, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima referidos, os imóveis adiante descritos 
para pagamento de dívidas hipotecárias em favor de EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EM-
GEA - DF FIDUCIAL DTVM. A venda à vista, sem utilização de recursos do FGTS ou Carta de 
Crédito, será feita mediante pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no ato, como 
sinal 20% (vinte por cento) do preço de arrematação e o saldo devidamente corrigido no prazo 
impreterível de 08(oito) dias, sob pena de perda do sinal dado. A venda com fi nanciamento da 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL será feita através de Carta de Crédito, conforme normativo 
do Agente Financeiro, que poderá ser obtida junto a qualquer Agencia especifi cada ao lado 
dos contratos, após análise cadastral e comprovação de renda. Os interessados na obtenção 
de Carta de Crédito para aquisição dos imóveis constantes deste edital e/ou utilização dos 
recursos do FGTS deverão procurar uma Agencia da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL indi-
cada com no mínimo 5 (cinco) dias de antecedência com relação a data do leilão. As vendas 
serão realizadas pelo maior lance. É vedada a participação de empregados e dirigentes da 
CAIXA, seus companheiros ou cônjuges, casados sob o regime de comunhão universal ou 
comunhão parcial de bens, ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais. 
As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas, inclusive condomínio, 
correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fi ca ciente 
que será o responsável pelas providências de desocupação do mesmo. O leiloeiro acha-se 
habilitado a fornecer aos interessados, informações pormenorizadas sobre os imóveis. Fi-
cam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não sejam localizados. SED 
B49939 - CONTRATO 3149603002264 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA - DF 
FIDUCIAL DTVM - 1496 AG CUIABÁ.  EDITH EVA GALVÃO BEVILAQUA, Brasileiro (A), SER-
VIDORA PÚBLICA CPF 474.401.551-49, CI 490.967 SSP/PR, Casada com IRINEU BEVILA-
QUA, Brasileiro, MECÂNICO, CPF 022.082.619-68 CI: 7133855 SSP/MT.  DESCRIÇÃO DO 
IMÓVEL: APARTAMENTO Nº73, BLOCO 02, TIPO ‘’A’’, RESIDENCIAL ESMERALDA, A RUA 
SEM DENOMINAÇÃO, Nº94, LOTEAMENTO TERRA NOVA, BAIRRO BOSQUE DA SAÚDE, 
EM CUIABÁ, MT, CONTENDO UMA SALA DE ESTAR E JANTAR, TRÊS DORMITÓRIOS, 
UMA SACADA, UM BANHEIRO, E UMA COZINHA COM AREA DE SERVIÇO CONJUGADA, 
ÁREA REAL 68,2272 M2, AREA DO USO COMUM 9, 5983 M2, VAGA DE ESTACIONAMEN-
TO 12,0000 M2, TOTALIZANDO 89,8258 M2,COM TODAS AS SUAS INSTALAÇÕES,BENFE
ITORIAS,PERTENCES E ACESSÓRIOS.

Cuiabá,  28/02/2020
ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA FILHO

EDITAL DE SEGUNDO E ÚLTIMO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
Cuiabá,MT

Data do leilão: 17/03/2020 A partir das: 09:00 Local:ESCRITÓRIO DO LEILOEIRO-AVENIDA 
AYCAR SADI, Nº555 , JARDIM SÃO FRANCISCO, CUIABÁ, MT ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA 
FILHO, Leiloeiro Ofi cial matícula JUCEMAT 05 estabelecido a AVENIDA AYCAR SADI nº 
555, JD SÃO FRANCISCO, CUIABÁ - MT CEP: 78090-025, telefone 6536657000, faz saber 
que devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma da lei 
Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/66 e regulamentaçao complementar 
RC 58/67, RC 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima referidos, os imóveis adiante 
descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em favor de EMPRESA GESTORA DE 
ATIVOS - EMGEA - DF FIDUCIAL DTVM. A venda à vista, sem utilização de recursos do 
FGTS ou Carta de Crédito, será feita mediante pagamento à vista, podendo o arrematante 
pagar, no ato, como sinal 20% (vinte por cento) do preço de arrematação e o saldo no prazo 
impreterível de 08(oito) dias, sob pena de perda do sinal dado. A venda com fi nanciamento 
da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL será feita através de Carta de Crédito, conforme 
normativo do Agente Financeiro, que poderá ser obtida junto a qualquer Agência, após 
análise cadastral e comprovação de renda. Os interessados na obtenção de Carta de Crédito 
para aquisição dos imóveis constantes deste edital e/ou utilização dos recursos do FGTS 
deverão procurar uma  Agência da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL com no mínimo 5 (cinco) 
dias de antecedência com relação a data do leilão. As vendas serão realizadas pelo maior 
lance. É vedada a participação de empregados e dirigentes da CAIXA, seus companheiros 
ou cônjuges, casados sob o regime de comunhão universal ou comunhão parcial de bens, 
ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais. As despesas relativas a 
comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas  inclusive condomínio correrão por conta do 
arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fi ca ciente que será o responsável 
pelas providências de desocupação do mesmo. O arrematante terá um prazo de 30 (trinta) 
dias para o registro da Carta de Arrematação ou do contrato/escritura de fi nanciamento no 
cartório de registro de imóveis. O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, 
informações pormenorizadas sobre os imóveis. Ficam desde já intimados do presente leilão, 
os mutuários, caso não sejam localizados. SED B49733 - CONTRATO 3149603008696 - 
EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA - DF FIDUCIAL DTVM 1496 AG CUIABÁ 
 IRANILDE LUIZA DE OLIVEIRA, BRASILEIRA(A), SOLTEIRA, FUNCIONÁRIA PÚBLICA,  
CPF 274.251.931-91, CI 202 662 SSP.MT  DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: APARTAMENTO Nº 
28, TIPO D, BLOCO 02, CONJUNTO RESIDENCIAL ÔNIX , LOTEAMENTO TERRA NOVA, 
Nº 180, BAIRRO BOSQUE DA SAÚDE,EM CUIABÁ, MT, CONTENDO UMA SALA DE ESTAR 
E JANTAR, DOIS DORMITÓRIOS, UM BANHEIRO, UMA COZINHA, E UMA ÁREA DE 
SERVIÇO, AREA DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA 48,53750 M2, DE USO COMUM 5,71634 
M2, VAGA DE ESTACIONAMENTO 12,00000 M2, TOTAL 66,25384 M2, COM TODAS AS 
SUAS INSTALAÇÕES, BENFEITORIAS, PERTENCES E ACESSÓRIOS.

Cuiabá, 28/02/2020
ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA FILHO EDITAL DE SEGUNDO E ÚLTIMO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO

Cuiabá - MT
Data do leilão: 17/03/2020 A partir das: 09:00 Local: ESCRITÓRIO DO LEILOEIRO-AVENIDA 
AYCAR SADI, Nº555, JARDIM SÃO FRANCISCO, CUIABÁ, MT. ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA 
FILHO, Leiloeiro Ofi cial matricula JUCEMAT05 estabelecido a AVENIDA AYCAR SADI nº 555, 
JD SÃO FRANCISCO, CUIABÁ - MT CEP: 78090-025, telefone 6536657000,  faz saber que 
devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma da lei Nº 8004, 
de 14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/66 e regulamentação complementar RC 58/67, RD 
08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima referidos, os imóveis adiante descritos para pagamento 
de dívidas hipotecárias em favor de EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA. A venda à 
vista, sem utilização de recursos do FGTS ou Carta de Crédito, será feita mediante pagamento 
à vista, podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal 20% (vinte por cento) do preço de 
arrematação e o saldo devidamente corrigido no prazo impreterível de 08(oito) dias, sob pena 
de perda do sinal dado. A venda com fi nanciamento da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL será 
feita através de Carta de Crédito, conforme normativo do Agente Financeiro, que poderá ser 
obtida junto a qualquer Agência especifi cada ao lado dos contratos, após análise cadastral 
e comprovação de renda. Os interessados na obtenção de Carta de Crédito para aquisição 
dos imóveis constantes deste edital e/ou utilização dos recursos do FGTS deverão procurar 
uma Agência da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL indicada com no mínimo 5 (cinco) dias de 
antecedência com relação a data do leilão. As vendas serão realizadas pelo maior lance. É 
vedada a participação de empregados e dirigentes da CAIXA, seus companheiros ou cônjuges, 
casados sob o regime de comunhão universal ou comunhão parcial de bens, ofertando lances 
no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais. As despesas relativas a comissão de leiloeiro, 
registro, imposto e taxas, inclusive condomínio, correrão por conta do arrematante. Caso o 
imóvel esteja ocupado, o arrematante fi ca ciente que será o responsável pelas providências 
de desocupação do mesmo. O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, 
informações pormenorizadas sobre os imóveis. Ficam desde já intimados do presente leilão, os 
mutuários, caso não sejam localizados. SED B50642 - CONTRATO 314960300325 - EMPRESA 
GESTORA DE ATIVOS - EMGEA - DF FIDUCIAL DTVM - 1496  AURILEI LEITE VIRGOLINO, 
BRASILEIRO (A), BANCÁRIO, CPF 340.471.821-68, CI 300919 SSP/MT, CASADO COM 
ALESSANDRA MOREIRA DA COSTA VIRGOLINO, BRASILEIRA, DO LAR, CPF 544.789.791-
20 CI: 860002 SSP/MT DIOCRECIANO FERREIRA DE SOUZA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, 
CPF:318.178.661-68 CI:407.374-SSP/MT DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: APARTAMENTO Nº 
76, TIPO 01, 7º PAVIMENTO, BLOCO B-2, EDIFÍCIO RESIDENCIAL CRISTAL, A RUA A, 
Nº S 95 A 107, LOTEAMENTO CANJICA, BAIRRO BOSQUE DA SAÚDE, EM CUIABÁ, MT, 
DIVISAO INTERNA SALA DE ESTAR/JANTAR, COZINHA, HALL, BWC SOCIAL E DOIS 
DORMITÓRIOS, COM A ÁREA DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DE 49,8150M2, ÁREA DE 
USO COMUM 35,0692M2, VAGA DE GARAGEM DE 12,00M2, ÁREA TOTAL DE 96,8842 M2, 
COM TODAS AS SUAS INSTALAÇÕES, BENFEITORIAS, PERTENCES E ACESSÓRIOS.

Cuiabá, 28/02/2020
ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA FILHO

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 
CUIABÁ – MT  JUÍZO DA QUARTA VARA ESPECIALIZADA DIREITO 
BANCÁRIO EDITAL DE CITAÇÃO AÇÃO MONITÓRIA PRAZO: 
30 (TRINTA) DIAS AUTOS Nº: 50728-17.2015.811.0041 – CÓDIGO 
1059398 ESPÉCIE: MONITÓRIA PARTE AUTORA: BANCO DO 
BRASIL S.A, CNPJ/MF nº 00.000.000/0001-91. PARTE RÉ: BRAVO 
IND. E COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA EPP, pessoa de direito 
privado, inscrita no CNPJ sob o nº 12.193.351/0001-45, sediada na Rua Cinquenta 
e Cinco, nº 138, Boa Esperança, Cuiabá-MT; GONÇALO PEREIRA DE ARRUDA, 
brasileiro, divorciado, empresário, portador da CI nº 349004 SSP MT, inscrito no 
CPF nº 209.080.321-53, e DEIVID TAQUES DE ARRUDA, brasileiro, solteiro, 
bancário, portador da CI nº 1537545-8 SSP MT, inscrito no CPF 002.972.731-67, 
ambos fi adores, residentes e domiciliados na Rua Napoli, nº 138, Jardim Itália, 
Cuiabá-MT. FINALIDADE: Citação dos requeridos, acima qualifi cados, atualmente 
em local incerto e não sabido para cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 
consistente no pagamento do débito no valor de R$127.473,00 (cento e vinte e 
sete mil, quatrocentos e setenta e três reais) especifi cado na petição inicial em 
resumo abaixo, acrescido do pagamento dos honorários advocatícios de 5% (cinco 
por cento) sobre o valor da causa, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do dia útil 
seguinte ao prazo fi nal do edital (art. 231, IV, CPC/2015), sob pena de constituir-
se de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 
formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os embargos 
previstos no art. 702 do CPC/2015. CIENTE a parte citada que, no caso de integral 
pagamento no prazo estipulado 15 (quinze) dias, fi cará isento(a) do pagamento de 
custas processuais (art. 701, § 1º, CPC/2015) ou, no mesmo prazo, reconhecendo 
a quantia devida e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do seu valor, 
acrescido de custas e honorários de advogado, poderá requerer o pagamento do 
restante em até 6 (seis) parcelas mensais, com correção monetária e juros de 1% 
(um por cento) ao mês. RESUMO DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA: Em 
10 de abril de 2013, os requeridos emitiram a favor do Banco do Brasil, um Termo 
de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES, registrado sob o nº 004.613.784, 
no valor limite de R$97.000,00 (noventa e sete mil reais). A requerida deixou 
de efetuar os pagamentos devidos referentes ao aludido termo, tendo ocorrido 
o vencimento extraordinário em 16/11/2013, sendo o montante atualizado da 
dívida, até novembro de 2015, a quantia de R$127.473,00 (cento e vinte e sete 
mil, quatrocentos e setenta e três reais). DESPACHO/DECISÃO: Vistos etc. 
Tendo em vista as certidões do Sr. Ofi cial de justiça de fl s. 84 e 90, bem como as 
consultas de endereço realizadas junto aos sistemas Infojud e Bacenjud, defi ro o 
pedido de fl s. 111/112. Citem-se os requeridos por edital, nos termos do art. 256 
do Código de Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) dias. Tendo em vista que no 
momento não existem os sítios eletrônicos mencionados no artigo 257, II do CPC, 
autorizo a publicação do edital de citação em jornal local de ampla circulação, 
com fundamento no parágrafo do mesmo dispositivo legal. Cumpra-se. Servindo 
a publicação desta decisão como intimação. ADVERTÊNCIA: Será nomeado 
curador especial em caso de revelia (art. 257, IV, CPC/2015). E, para que chegue 
ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 
expediu-se o presente edital que será afi xado no lugar de costume e publicado 
na forma da Lei. Cuiabá - MT, 11 de fevereiro de 2020. Gesineli Rodrigues Leite e 
Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA e
EXTRAORDINÁRIA DA SOCIEDADE IMPORTADORA E 

EXPORTADORA JARDIM CUIABÁ LTDA
Pelo presente convocamos os sócios da sociedade IMPORTADORA 
E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ n. 01.757.351/0001-04, NIRE 51.200.60.472.0, 
localizada na Avenida das Flores, 843, Bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá - MT, 
CEP 78.043-172, para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a 
realizar-se no Auditório do prédio, em primeira convocação no dia 
02/04/2020, às 17h30min , e, em segunda convocação, no dia 
02/04/2020, às 18h00min, com o quórum previsto no art. 1.074 do Código 
Civil, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1 - Tomar 
as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre o 
balanço patrimonial e de resultado econômico relativo ao exercício social 
de 2019, cujos documentos encontram-se disponíveis para consulta na 
sede da empresa, na sala da Diretoria, térreo, a partir das 15h00min do 
dia 02/03/2020, conforme artigo 1.078, §1º, do Código Civil; 2 - Eleger e 
designar novos administradores/diretores, nos termos do contrato social; 
3 - Eleger e designar os membros do Conselho Fiscal na forma da Cláusula 

assuntos de interesse da Sociedade.
Elê Maria Kuhn - Diretora Presidente

PALMASOLA S/A - MADEIRAS E 
AGRICULTURA, CNPJ 83.834.101/0017-
52 Torna público que requereu a SEMA, 
o pedido de renovação da Licença de 
Operação - LO para desdobramento de 
madeira. Em Brasnorte – MT. Não EIA/
RIMA . 


