
 

 
 

 

EDITAL DE INTIMAÇÃO 

 
 

O Oficial Registrador de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, serviço 
extrajudicial situado na Rua Cuiabá, nº 218, Setor Leste, Bairro Centro em Colíder-

MT, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER a todos quanto o presente edital 
vierem, ou dele conhecimento tiverem, que tramita por este Serviço Registral, 
Requerimento de Intimação da devedora M. MACIEL MARTINS - ME, inscrita 

no CNPJ nº 09.057.330/0001-98, com endereço na Av. Colonizador Roque Guedes, 
nº 36, Centro, Setor Leste, Colíder/MT, onde figura como requerente 
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO NORTE DE MATO 

GROSSO – SICOOB NORTE MT, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º. 
23.623.636/0001-95, com endereço na Av. das Acácias, nº 1283, Setor Residencial 

Sul em Sinop./MT, objetivando a intimação da devedora a quitar os débitos 
vencidos referente ao Cédula De Crédito Bancário – CCB Empréstimo, sob nº 
46949, emitida em 05/12/2019, Pelo presente edital ficam devidamente 

INTIMADA, a devedora, o qual devera saldar seus débitos no prazo improrrogável 
de 15 (quinze) dias, contados a partir da terceira e última publicação do presente, 

o que deverá ser feito perante o Credor, estando referidos autos à disposição de 
eventuais interessados nos termos do §1º do art. 26 da Lei 9.514/97, ficando, 
assim, intimada a devedora M. MACIEL MARTINS - ME, supra qualificada, para 

que paguem seus débitos, inclusive juros convencionais e demais encargos 
contratuais legais, além das despesas de cobrança e de intimação, sob pena de ser 
promovida a consolidação da propriedade em nome do Credor Fiduciário 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO NORTE DE MATO 
GROSSO – SICOOB NORTE MT. Colíder-MT, 25 de novembro de 2022. 

 
 
 

 
 
 

DIEGO ALEX LANZA 
ESCREVENTE JURAMENTADO 

 
CERTIDÃO DIGITAL 

 
Certifico e dou fé que esta é um 

Edital de Intimação em formato 

digital, e tem valor de original. 

Colíder/MT, Assinada por: DIEGO 

ALEX LANZA. Selo Digital: BUG 

80171. Valor: R$ 39,80. Confira a 
validade em: www.tjmt.jus.br/selos 
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