Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso
Fórum da Comarca de Cuiabá
Diretoria do Foro
Central Leilão

COMUNICADO PARA O CREDENCIAMENTO DE LEILOEIRO

A Juíza de Direito e Diretora do Foro da Capital EDLEUZA ZORGETTI
MONTEIRO DA SILVA COMUNICA aos interessados que está sendo realizado o
CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS OFICIAIS E RURAIS para a participação nas
hastas públicas de bens penhorados nas execuções e cumprimento de sentenças das Varas Cíveis
e de bens apreendidos nas ações criminais das Varas Criminais, nos termos do artigo 4º do
22/2013/DF, da Diretoria do Fórum, que serão realizadas durante o ano de 2013.
Comunica ainda que no período de 1º a 05/02/2016, será a semana de credenciamento
e no dia 18/02/2016, em audiência pública, será feito o sorteio do leiloeiro para a primeira
temporada de leilões, que será no mês de abril/2016, no Fórum da Capital.
Os

interessados

deverão

apresentar,

devidamente

preenchido,

Termo

de

Credenciamento e Compromisso de Leiloeiro Oficial e Leiloeiro Rural, fornecido por este
Fórum e disponíveis na Avenida Milton Figueiredo Ferreira Mendes, s/n, Centro Político
Administrativo, nesta Capital, acompanhado de:
I – cópia autenticada do registro como leiloeiro oficial, perante a Junta Comercial
do Estado de Mato Grosso nos termos do artigo 1º, do Decreto n. 21.981/1932 ou
cópia autenticada do registro como leiloeiro rural perante a Federação da
Agricultura e Pecuária do Estado do Mato Grosso – FAMATO, nos termos do
artigo 3º, da Lei n. 4.021/1961;
II – curriculum vitae discriminativo da atuação como leiloeiro oficial;
III – cópia autenticada dos documentos que comprovem a inscrição junto à
Previdência Social e respectiva CND;
IV – declaração, com firma reconhecida, afirmando não ser cônjuge, companheiro
(a) ou parente até o segundo grau civil de Juiz que integra o corpo de magistrados
do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.
O Termo de que trata este comunicado deverá ser apresentado no Fórum devidamente
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Provimento 25/2011 e 24/2012 todos do Conselho da Magistratura, e artigo 1º da Portaria nº
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preenchido no endereço acima indicado, perante a Central de Praça e Leilões.
Cuiabá, 25 de janeiro de 2016.

