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 Cod. Proc.: 193828 Nr: 1560167.2013.811.0015 AÇÃO: Monitória> Procedimentos Especiais de Jurisdição Con-
tenciosa> Procedimentos Especiais> Procedimento de Conhecimento> Processo de Conhecimento> PRO-
CESSO CÍVEL E DO TRABALHO PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A BANCO MÚLTIPLO PARTE(S) 
REQUERIDA(S): CRESED TRANSPORTES LTDA ME, MICHEL ALEX CRESTANI, FERNANDO BRUNO CRES-
TANI ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB: 13.994A/MT 
ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO 35 DIAS Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): 
FERNANDO BRUNO CRESTANI, Cpf: 81374585149, Rg: 06494374, Filiação: Maria Helena Chilante Crestani e Leonar-
do Crestani, data de nascimento: 10/08/1978, brasileiro(a), natural de Cianorte/PR, casado(a), comerciante, advogado, 
empresário, agrop, Telefone (66) 35310563. 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$ 19.239,32 (Dezenove mil e duzentos e trinta e nove reais e trinta 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, independen-
temente 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 requerida e seus intervenientes garantidores fi rmam perante o Requerente Contrato 
de Proposta de Abertura de Conta e Termo de Opção - Pessoa Jurídica - sob o nº 0770042048, convencionando a 
utilização de limite de crédito. A requerida e seus intervenientes garantidores fi rmaram perante o Requerente Contrato 
de Limite Rotativo de Desconto de Títulos de Crédito e Mútuo - sob o nº 07701917756, convencionando a utilização de 
limite de crédito. Ocorre que o requerido e seu interveniente garantidor não honraram com as suas obrigações de saldar 
os valores que lhes foram creditados. A requerida e seus intervenientes garantidores possuem uma dívida junto ao autor 
no importe de R$ 19.239,32 ( Dezenove mil, duzentos e trinta e nove reais e trinta e dois centavos). Despacho/Decisão: 
Código nº 258796 Vistos etc. 1. Preliminarmente, certifi que a Sra. Gestora se as tentativas de citação foram realizadas 
em todos os endereços obtidos juntos aos convênios. 1.1. Caso negativo, intime-se a parte requerente, por meio de seus 
advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, providencie o necessário para a citação dos requeridos Michel Alex 
Crestani e Fernando Bruno Crestani, vez que a requerida Cresed Transportes LTDAME já foi citada, consoante se vê à 
fl . 113v. 1.2. Caso positivo, citem-se os requeridos Michel Alex Crestani e Fernando Bruno Crestani, por edital, na forma 
estabelecida na determinação de fl s. 106 e do artigo 701 e seguintes do CPC, para que, pague o débito, acrescido de 
honorários advocatícios de 5% sobre o valor da causa, ou apresente embargos, previstos no artigo 702 do CPC, sob 
pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma estabe-
lecida pelo inciso IV, do artigo 231 do CPC. 3.1. No edital deverá constar que, caso haja cumprimento da obrigação, a 
parte ré fi cará isenta do pagamento de custas processuais (artigo 701, § 1º, CPC). 4. Decorrido o prazo para pagamento 
e não havendo oferecimento de embargos monitórios, fi ca desde já nomeado (a) como curador (a) especial (art. 72, II, 
do CPC), o(a) Defensor(a) Público com atuação na 2ª Vara Cível desta Comarca, que deverá obter vista dos autos para 
se manifestar, no prazo legal. 5. Caso sejam apresentados embargos no prazo legal, o que deverá ser certifi cado intime-
-se a autora para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 702, § 5º, do Código Processual 
Civil, sob pena de preclusão. 6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo 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, Noeli Reichert, digitei. Sinop, 19 de novembro de 2020 Luzimeiry Tomaz Nazário Gestor(a) Judiciário(a) 
Autorizado art. 1.205/CNGC Documento Assinado Eletronicamente

Eduardo Consentino, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP nº 616 (João Victor Barroca Galeazzi – preposto em exercício), devidamente autori-
zado pelo Credor Fiduciário SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ III – SPE LTDA., CNPJ: 09.204.099/0001-18, faz saber 
que, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de novembro de 1997 e regulamentação complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, 
que institui alienação fiduciária de bem imóvel, fará realizar: Primeiro Leilão: dia 11 de Dezembro de 2020 às 11:00 horas. Segundo Leilão: dia 
14 de Dezembro de 2020 às 11:00 horas. Local do Leilão: Avenida Fagundes Filho, 145 – conj. 22 – Vila Monte Alegre – São Paulo/SP. As demais 
condições de venda constarão no catálogo que será distribuído no leilão ou pela internet.  Descrição do Imóvel: CASA de nº 156, da Quadra E, do 
Tipo “TN87”, do “CONDOMÍNIO RIO SÃO LOURENÇO”, sito à Rua Projetada 1, s/nº, “JARDIM IMPERIAL”, em Cuiabá/MT, constituída de: pórtico, 
sala de estar/jantar, 03 dormitórios, sendo 01 tipo suíte, wc social, cozinha, lavanderia, área livre, circulação e recuo frontal destinado a acesso e 
estacionamento de 02 automóveis de passeio de médio porte, com as seguintes áreas construídas: 88,6000 m² de área privativa, 2,1653 m² de área 
comum, totalizando 90,7653 m², fração ideal de terreno e nas coisas comuns de 380,5718 m², equivalente à 0,3986%, com as seguintes medidas: 
8,20m de frente, 8,20m aos fundos, 24,00m ao lado direito e 24,00m ao lado esquerdo, confrontando de frente para a via de acesso 04, aos fundos 
com faixa destinada a talude, do lado direito com o terreno de uso privativo da casa 154 e ao lado esquerdo com o terreno de uso privativo da casa 
158, com a qual é geminada. Matrícula nº 121.522 do 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 3ª Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT. Valor de 
Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 238.000,00. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 380.156,76. Caso não haja 
licitantes ou não seja atingida a oferta mínima prevista, o bem será vendido em 2º Leilão Extrajudicial, no dia 14 de Dezembro de 2020, às 11:00 
horas, no mesmo local, pelo maior lance ofertado (§ 2º do Art. 27), desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, 
dos encargos legais, inclusive tributos, das contribuições condominiais e honorários advocatícios.  Para a participação online o Arrematante deverá se 
habilitar no site www.biasileiloes.com.br, até uma hora antes do leilão. Obs: Eventuais débitos de IPTU, condomínio, custas do leilão e quaisquer 
outros débitos que o imóvel possuir, estes serão por conta exclusiva do arrematante. O pagamento, em qualquer dos leilões, será à vista e em 
favor da Credora Fiduciária, no valor integral do lance vencedor. Não será aceito pagamento mediante cheque. Correrão por conta do comprador todas 
as despesas relativas à aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento de 5% (cinco por cento) a título de comissão do Leiloeiro sobre o valor de 
arrematação e no ato da arrematação, Escritura Pública, Imposto de Transmissão, Foro, débitos de luz e água, débitos de IPTU, taxas, alvarás, certi-
dões, emolumentos cartorários, registros, averbações, etc. A escritura pública caso seja necessária será realizada em até 90 (noventa) dias. O imóvel 
objeto do leilão será alienado em caráter “Ad Corpus” e no estado em que se encontra inclusive no tocante a eventuais ações, ocupantes, locatários e 
posseiros. A vendedora não se responsabiliza por quaisquer irregularidades que porventura possam existir, seja por divergência de áreas, mudança no 
compartimento interno, averbação de benfeitoria, estado de conservação, localização, situação fiscal e ocupação do imóvel arrematado. Caso necessite 
de regularização da área construída, esta será por conta do arrematante. Conforme alteração da Lei 9514/97, artigo 27, pela lei 13.465/17 § 2-B, fica 
assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida acrescido de 5% (cinco 
por cento) de comissão do leiloeiro, conforme esse edital. A vendedora não se responsabiliza por eventuais questionamentos que possam ser feitos 
judicialmente pelo(a) anterior proprietário(a). Na hipótese do imóvel arrematado estar ocupado ou locado, o arrematante assume total responsabilidade 
no tocante à sua desocupação, assim como suas respectivas despesas.  O arrematante também exime a vendedora de quaisquer responsabilidades 
por eventuais ações judiciais impetradas pelos proprietários anteriores ou terceiros, com referência ao imóvel e ao procedimento ora realizado, bem 
como de danos morais, materiais, lucros cessantes, etc. Mais informações no escritório do Leiloeiro. Tel (11) 4083-2575. Eduardo Consen-
tino, Matrícula – JUCESP 616 – Leiloeiro Oficial – (João Victor Barroca Galeazzi – preposto em exercício) – www.biasileiloes.com.br 

Mais Informações: (11) 4083-2575  |  www.biasileiloes.com.br

EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO  11/12/2020 ÀS 11H00  -  2º LEILÃO 14/12/2020 ÀS 11H00

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA 
ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO 
DA FEDERAÇÃO DE BOLICHE DE MATO 
GROSSO - BOLICHEMT , APROVAÇÃO 

DE ESTATUTO E ELEIÇÃO 
DA PRIMEIRA DIRETORIA

Ficam convocados todos os interessados, nos 
termos do artigo 53, “caput”, da Lei nº 10.406 
de 10 de janeiro de 2002, (Código Civil Brasi-
leiro), para a realização da Assembleia Geral 
de Constituição Federação de Boliche de Mato 
Grosso, aprovação de Estatuto e Eleição da 
Primeira Diretoria, Conselho de Administração 
e Conselho Fiscal, a realizar-se no próximo 
dia 17/12/2020, no local:  AABB Associação 
Atlética Banco do Brasil, Ria Alexandre de 
Barros, 67 Chácara dos Pinheiros, Cuiabá MT. 
A primeira convocação dar-se-á às 19h00 do 
dia mencionado, a segunda convocação ás 
20h00,  onde instalar-se-á a Assembleia para 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1º) 
constituição Federação de Boliche de Mato 
Grosso - BOLICHEMT; 2º) apreciação e apro-
vação de Estatuto Social; 3º) eleição para os 
órgãos e dirigentes da federação. O presente 
Edital de Convocação será publicado em jornal 
de circulação local ou regional. 
Cuiabá-MT, 17 de novembro de 2020.

Comissão Organizadora Representada 
pelo Membro Sra. Tereza Nobuko Belmonte

CONVOCAÇÃO 
Esgotados nossos recursos de 
localização e tendo em vista encontrar-
se em local não sabido, convidamos a 
Sra. Nadir Da Silva Ramos CTPS 
069862 Serie 604 MT, a comparecer em 
nosso escritório, afim de retornar ao 
emprego ou justificar as faltas desde 
07/08/2017, dentro do prazo de 48 horas 
a partir desta publicação, sob a pena de 
ficar rescindido, automaticamente, o 
contrato de trabalho, nos termos do 
art.482 da CLT. 

RESTAURANTE BOM GOSTO LTDA 
Rua Treze de Junho, n° 741, Bairro 

Centro. Cuiabá-MT 

A CADA 10 
PESSOAS, 

8 LEÊM, JORNAL 
A GAZETA

 S E N A R / M T

DATA DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 059/2020/SENAR/MT

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa 
especializada no fornecimento de HORAS TÉCNICAS ESPECIALIZADA 
EM EQUIPAMENTOS DA MARCA CISCO, para atender ao Serviço Na-
cional de Aprendizagem Rural do Estado de Mato Grosso – SENAR-MT, 
conforme condições, quantidades e especifi cações constantes no Edital e 
seus anexos. 
Data: 15/12/2020
Horário: 08h:30min (horário local).
Local da Audiência Pública: Sede do Serviço Nacional de Aprendizagem 
Rural do Mato Grosso – SENAR/MT, Rua Eng. Edgard Prado Arze, s/nº, 
Quadra 1, Setor A – Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT.
Vistas e Cópias do Edital: Os autos permanecerão com vista franqueada 
aos interessados no site http://www.sistemafamato.org.br/portal/senar/licita-
cao_lista.php e na sede do SENAR/MT – Assessoria de Licitações e Contra-
tos. Informações: Telefone: (65) 3928-5802 / 3928-4892.
E-mail: cpl@senarmt.org.br 
Pregoeiro: Luciano Alves
Ordenador de Despesas: Normando Corral

 S E N A R / M T

DATA DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 001/2020/SENAR/MT

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de APARE-
LHOS DE TELEFONIA MÓVEL – CELULAR, do tipo Smartphone, para 
atender ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Estado de Mato 
Grosso – SENAR/MT, conforme condições, quantidades e especifi cações 
constantes no Edital e seus anexos. 
Data: 14/12/2020
Horário: 09h:30min (horário de Brasília).
Plataforma Eletrônica: BBMNET Licitações (Site: www.bbmnetlicita-
coes.com.br). Vistas e Cópias do Edital: Os autos permanecerão com 
vista franqueada aos interessados no site http://www.sistemafamato.org.
br/portal/senar/licitacao_lista.php e www.bbmnetlicitacoes.com.br, bem 
como na sede do SENAR/MT na Assessoria de Licitações e Contratos, de 
segunda-feira a sexta-feira das 08h30min às 12h30min e das 14h30min às 
16h30min. (HORÁRIO DE BRASÍLIA) ou pelo e-mail cpl@senarmt.org.br
Informações: Telefone: (65) 3928-5802 / 3928-4892.
E-mail: cpl@senarmt.org.br 
Pregoeiro: José Paulo Souza Santos
Ordenador de Despesas: Normando Corral

 ABANDONO DE EMPREGO
  
Comunicado ao Sr. José Francisco dos 
Santos - CTPS 3831784 - série 0060 – 
MT. Esgotados nossos recursos de loca-
lização e tendo em vista que encontrar-se 
em local não sabido, convidamos o Sr. 
José Francisco dos Santos, portador da 
CTPS 3831784 - série 0060-MT, a compa-
recer em nossa empresa, a fi m de retornar 
ao emprego ou justifi car as faltas desde 
01/11/2020, dentro do prazo de 48 hs a 
partir desta publicação, sob pena de fi car 
rescindido, automaticamente, o contrato 
de trabalho, nos termos do art. 482 da 
CLT.  Várzea Grande-MT,E.Mazetto – ME 
(CNPJ: 01.880.561/0001-95)Av. Ulisses 
Pompeo de Campos, 700,Centro,  Várzea 
Grande-MT.

 ESTRUTURRAL CONSTRUTORA 
E INCORPORADORA LTDA, Com 
CNPJ: 02.545.374/0001-18, pretende 
comprar pela modalidade de Aquisi-
ção Onerosa de Potencial Construtivo 
uma Área de 375,29m² para ampliar a 
Área do empreendimento a localizar-
-se na ÁREA DO TERRENO REMEM-
BRADA, QUADRA 01, AVENIDA B, 
PARQUE RESIDENCIAL TROPICALL 
VILLE, CUIABÁ-MT; conferida com 
base na Planta de Valores do Mu-
nicípio, o qual o m² é de R$116,31 
(Cento e Dezesseis Reais e Trinta e 
Um Centavos), perfazendo um Total 
de R$43.649,97 (Quarenta e Três Mil, 
Seiscentos e Quarenta e Nove Reais e 
Noventa e Sete Centavos).

 PHOENIX TOWER PARTICIPA-
ÇÕES S.A., torna público que 
requereu à Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e Desenvol-
vimento Sustentável a Licença 
Ambiental - Modalidade: Licença 
Prévia e Licença de Instalação, 
para atividade de torre de telefo-
nia móvel, Rua 01, Lote 08, Qua-
dra 08, Loteamento Residen-
cial Montreal Park, Sinop – MT  
(MTP-SNO-005)

 Kdbras Secagem de 
Madeira Ltda, CNPJ 
01.365.693/0001-89 com 
sede no km 01 da MT 170 
em Juruena- MT Torna 
Público que requereu jun-
to a Sema-MT a renova-
ção de LO, LI, LP, não foi 
determinado o estudo de 
E.A  RIMA.EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL 

EXTRAORDINÁRIA

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE NOVA MUTUM 
COOTRAM

CNPJ: 15.745.358/0001-10 NIRE: 51400009449

O Presidente da COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE NOVA MU-
TUM – COOTRAM, em cumprimento às disposições legais e estatutárias 
(Lei nº 5.764/1971 e art. 32º do Estatuto Social), convoca os associados, 
que nesta data são em número de 122 em condições de votar, para se reu-
nirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se no dia 
13 de Dezembro de 2020, na sede da Sindicato Rural, avenida das Araras 
300 W -  Centro, no município de Nova Mutum – MT, em razão de não ter na 
sede da cooperativa espaço físico para acomodar todos os associados, às 
06:00 horas, em primeira convocação com a presença de 2/3 (dois terços) 
dos associados, às 07:00 horas, em segunda convocação com a presença 
de metade mais um dos associados, ou às 08:00 horas, em terceira convo-
cação, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, para delibera-
rem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
I – Deliberação sobre alteração do endereço da sede da cooperativa.
II – Alteração e consolidação do estatuto social.
III – Autorização para vender, alienar, permutar Bens e Imóveis.
IV – Apresentação do resultado do parecer da Tasca Consultoria
V – Quaisquer assuntos de interesse social
Nova Mutum - MT, 02 de dezembro de 2020

Aldomar Santo Ottonelli
Presidente

CPF: 375.129.940-87

 

CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E TÍTULOS E DOCUMENTOS 
DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

MARIA CAROLINA MAGALHÃES - OFICIALA TITULAR
MARCÍLIO MIRANDA DE SOUZA- OFICIAL SUBSTITUTO
 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL

MARIA CAROLINA MAGALHÃES, Registradora Pública do 1° Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Lucas do Rio Verde, 
Estado de Mato Grosso, nos termos do §4º, do art. 216-A, da Lei nº 6.015/73, art. 16 do Provimento nº 65/2017 do CNJ, e na forma 
do art. 257, inciso III, do CPC, faz saber a tantos quantos este edital virem ou dele tiverem conhecimento que foi protocolado o 
pedido de reconhecimento da aquisição da propriedade por Usucapião Extrajudicial, em 17/07/2020, do imóvel objeto da matrícula nº 
22.511, com a seguinte descrição: DENOMINAÇÃO/LOCALIZAÇÃO: LOTE 12B - QUADRA 65 - AVENIDA MINAS GERAIS - CIDADE 
NOVA - LUCAS DO RIO VERDE-MT. IMÓVEL: Lote urbano nº 12B da Quadra nº 65, com área de 450,00m² (QUATROCENTOS 
E CINQUENTA METROS QUADRADOS), desmembrado do Lote nº 12A, situado no Loteamento CIDADE NOVA, neste Município 
e Comarca de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, com os seguintes LIMITES E CONFRONTAÇÕES: NORTE: Lotes 
12C e 12D; LESTE: Lote 14; SUL: Lote 11; OESTE: Avenida Minas Gerais. ELEMENTOS DO PERÍMETRO: FRENTE: Avenida 
Minas Gerais, distância de 12,00 metros, 90º00’00”; LADO DIREITO, de quem do imóvel olha para a via pública: Lotes 12C e 
12D, distância de 37,50 metros, 90º00’00”; FUNDOS: Lote 14, distância de 12,00 metros, 90º00’00”; LADO ESQUERDO: Lote 11, 
distância de 37,50 metros, 90º00’00”. (a) Alexandre L. Z. C. Orbolato, Engenheiro Civil, CREA nº 1200865081. ART nº 33M 294251. 
PROPRIETÁRIO: DEONIR CONSALTER, portador da CNH/MT nº 01203920807, CPF nº 310.015.800-87, casado sob o regime de 
comunhão parcial de bens, na vigência da Lei nº 6.515/77, com MARILENE ANGELINA CANCI CONSALTER, portadora da CI-RG 
nº 6049434985-SSP/RS, CPF nº 542.693.000-78, brasileiros, residentes na Avenida Minas Gerais nº 384-E, Bairro Rio Verde, Lucas 
do Rio Verde-MT. REGISTRO ANTERIOR: Matrícula nº 22.510 de 27/10/2011 deste Serviço Registral. Prot. nº 56.830 de 29/09/2011. 
O processo foi requerido LINDOMAR ANTONIO BIASUS, CNH/MT nº 00964981279, CPF nº 579.504.909-34 e por sua esposa 
ROSANE LAZAROTTO BIASUS, CNH/SC nº 04660093330, CPF nº 503.942.401-97, ambos brasileiros, empresários, casados sob 
o regime da comunhão parcial de bens, na vigência da Lei nº 6.515/77, nos termos do art. 216-A da Lei nº 6.015/73 e Provimento nº 
65/2017 da Corregedoria Nacional de Justiça. O imóvel oriundo da matrícula nº 22.511 deste Registro de Imóveis, identifi cado acima, 
possui uma edifi cação em alvenaria com área de 136,00metros quadrados, conforme planta e memorial descritivo apresentados pelo 
Engenheiro Civil Vagner Brembatti, CREA nº 1206044845, ART nº 2873523, quitada em 14/12/2017. Os titulares de direitos reais 
sobre imóvel usucapiendo são: DEONIR CONSALTER, portador da CNH/MT nº 01203920807, CPF nº 310.015.800-87, casado sob 
o regime de comunhão parcial de bens, na vigência da Lei nº 6.515/77, com MARILENE ANGELINA CANCI CONSALTER, portadora 
da CI-RG nº 6049434985-SSP/RS, CPF nº 542.693.000-78, brasileiros, residentes na Avenida Minas Gerais nº 384-E, Bairro Rio 
Verde, Lucas do Rio Verde-MT. MARILENE ANGELINA CANCI CONSALTER é falecida e deixou os herdeiros fi lhos: Dionéia Canci 
Consalter, portadora da CNH/MT nº 03893591222, CPF nº 022.675.131-70; e Glaucio Canci Consalter, 870.049.411-91, CNH MT 
00752158032 DENTRA/MT. Os titulares de direitos reais registrados nas matrículas dos imóveis confi nantes e confrontantes de fato 
com expectativa de domínio são: MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT, CNPJ nº 24.772.246/0001-40; ALZIRA PERUZZO, 
CPF nº 327.777.281-00, RG nº 2971706-0; TARSO ROGERIO DE OLIVEIRA, CPF nº 535.478.610-04, RG nº 6.307.016-5 SESP/PR; 
DEONIR CONSALTER, portador da CNH/MT nº 01203920807, CPF nº 310.015.800-87, casado sob o regime de comunhão parcial 
de bens, na vigência da Lei nº 6.515/77, com MARILENE ANGELINA CANCI CONSALTER, portadora da CI-RG nº 6049434985-
SSP/RS, CPF nº 542.693.000-78, brasileiros, residentes na Avenida Minas Gerais nº 384-E, Bairro Rio Verde, Lucas do Rio Verde-
MT. MARILENE ANGELINA CANCI CONSALTER é falecida e deixou os herdeiros fi lhos: DIONÉIA CANCI CONSALTER, portadora 
da CNH/MT nº 03893591222, CPF nº 022.675.131-70; e GLAUCIO CANCI CONSALTER, 870.049.411-91, CNH MT 00752158032 
DENTRA/MT. Desse modo, fi cam intimados terceiros eventualmente interessados, bem como titulares de direitos reais e de outros 
direitos para, querendo, apresentar impugnação escrita e fundamentada, nos termos do art. 216-A, §2º, da Lei nº 6.015/73 e art. 16, 
do Provimento nº 65/2017 do CNJ, que poderão manifestar-se nos quinze dias subsequentes ao da publicação. Adverte-se, que, 
se não houver impugnação no prazo de 15 dias subsequentes, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelos 
requerentes Sr. Lindomar Antonio Biasus e Sra. Rosane Lazarotto Biasus, implicando em anuência e sendo reconhecida a Usucapião 
Extrajudicial, na modalidade de Usucapião Ordinário, com posse exercida há mais de 19 anos, culminando no registro neste Ofício 
de Registro de Imóveis desta comarca de Lucas do Rio Verde – MT. Para conhecimento, referidos autos encontram-se à disposição 
neste Serviço Registral. O presente edital se encontra também afi xado no atendimento deste Serviço Registral, assim permanecendo 
pelo mesmo prazo supramencionado. 

Maria Carolina Magalhães
Ofi ciala Titular do Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde – MT


