
Poder Judiciário do Estado deMato Grosso
Fórum da Comarca de Cuiabá

Diretoria do Foro
Central Leilão

TERMO DE CREDENCIAMENTO E COMPROMISSO DE LEILOEIRO

Excelentíssimo (a) Juiz (a) Diretor (a) do Fórum de Cuiabá

Eu, __________________________________________________, brasileiro, _______

(estado civil), leiloeiro______ (rural ou oficial), residente à Rua/Av. ________________, nº

_____, Bairro ____________, _____________ (cidade), telefone fixo de contato nº _______,

Celular nº ________, e-mail: ________, venho à presença de Vossa Excelência, com fulcro no

artigo 8º do Provimento nº 25/2011- CM e art. 6º do Provimento 24/2012-CM, requerer o meu

credenciamento para atuar como leiloeiro _______ (oficial e/ou rural), nas alienações de bens

penhorados ou apreendidos, por meio de leilão público judicial, nos processos em tramite perante

esta Comarca de Cuiabá, assumindo, na eventualidade de ser indicado como leiloeiro,

determinado pelo artigo 5º do Provimento nº 25/2011-CM e Provimento 24/2012-CM, sem

prejuízo das demais obrigações estabelecidas no Código de Processo Civil e legislação

pertinente, as seguintes:

I – Proceder à publicação dos editais de leilão, às minhas custas;

II- Proceder à divulgação dos leilões em jornais, rádio, televisão e internet, às minhas

custas;

III – Atuar como leiloeiro;

IV – Prestar contas após cada leilão.

Os encargos assumidos neste Termo serão realizados sem qualquer ônus para o Poder

Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Anexo ao presente, 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

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); o curriculum vitae discriminativo da

minha atuação como leiloeiro oficial; cópia autenticada dos documentos que comprovam a minha

a inscrição junto à Previdência Social e respectiva CND; declaração, com firma reconhecida,



Poder Judiciário do Estado deMato Grosso
Fórum da Comarca de Cuiabá

Diretoria do Foro
Central Leilão

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.

Nestes Termos,

Pede Deferimento.

Cuiabá, ___/___/2016.

__________________________________________

Leiloeiro _____ (Oficial ou Rural)


