
ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE CUIABÁ - MT 

JUÍZO DA SEGUNDA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE LEILÃO 
 

AUTOS N.º 44670-37.2011.811.0041 (747420) 
AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial>Processo de Execução>Processo Cível e do Trabalho 
AUTOR: Itau Unibanco S/A Banco Itaú S/A 

RÉU: Maracangalha Pastelaria LTDA; Durcineia Figueiredo Bruno; Vicente José de Oliveira 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 10/01/2012 
 

DATA DO LEILÃO: 09/10/2018 – às 13:00 horas. 
O leilão será realizado na forma do novo CPC, em ato único, e nas condições de venda e pagamento aqui estabelecidas, sendo presencial e on-
line simultaneamente pela Internet, sendo que o interessado em participar de forma eletrônica deverá se habilitar no site 
www.kleiberleiloes.com.br, com antecedência de 48 (quarenta e oito) horas da data do leilão, e uma vez aprovado o cadastro, receber senha 
pessoal e intransferível para acessar o sistema e oferecer lances.  
 

LOCAL DE REALIZAÇÃO DO LEILÃO: Escritório do Leiloeiro, sito à Av. São Sebastião, nº 1.447, Bairro Goiabeiras, Cuiabá/MT, CEP 78.032-
160, Fone (65) 3027.5131. 
 

CONDIÇÕES DE VENDA E PAGAMENTO: 1) primeiramente o bem penhorado será oferecido pelo valor total da avaliação. 2) em caso negativo 
de lance, logo após será oferecido pelo valor de 50% (cinquenta por cento) da avaliação. 3) O interessado em arrematar o bem em parcelas, 
poderá apresentar ao leiloeiro proposta de arrematação, pagando à vista 25% (vinte e cinco por cento), e o saldo restante de 75% (setenta e 
cinco por cento) parcelado em até no máximo 30 (trinta) meses, contendo as condições de pagamento do saldo e seu prazo. O arrematante pode 
pagar percentual maior que 25% e escolher o número de parcelas até o seu limite máximo. 4) No caso de pagamento parcelado, incidirá a 
correção monetária mensal calculada pela taxa Selic, e no caso de atraso, mais a multa de 10% (dez por cento). O bem ficará hipotecado como 
garantia do negócio até a sua quitação integral. 5) Em qualquer hipótese de parcelamento o pagamento à vista prevalece sobre o pagamento à 
prazo. 6) Comissão do Leiloeiro: 5% (cinco por cento) a ser pago à vista pelo arrematante, inclusive, na adjudicação. 7) Para o caso de remição, 
acordo ou outra situação onde for cabível a verba indenizatória ao leiloeiro, se realizada antes do leilão, a comissão será de 2% (dois por cento) 
calculado sobre o valor da avaliação do bem.  8) Na hipótese de acordo ou remição ocorrer após a alienação, a comissão do leiloeiro será de 5% 
(cinco por cento) calculada sobre o valor da venda efetuada, na forma da Resolução nº 236/2016/CNJ. 9) O não pagamento pelo arrematante, do 
valor integral da arrematação à vista, ou no caso do valor da entrada do parcelamento, no prazo estabelecido no presente Edital, implica na 
aplicação de multa correspondente à 20% (vinte por cento) do valor do arremate, mais a comissão de 5% (cinco por cento) do leiloeiro, podendo o 
Juizo, a seu exclusivo critério, bloquear os valores via BACENJUD. 
 

DESCRIÇÃO DO(S) BEM(NS): 
- Um lote urbano, n.º 01, Qd. 16, Loteamento Jardim Rosa Imperial, em Várzea Grande-MT, com as seguintes confrontações: frente com 10,80m 

para Rua Marechal Rondon, lado direito com 30,00m com Rua Cuiabá, lado esquerdo com 29,90m com o lote 02 e fundos com 13,50m com o lote 

14. Matricula n.º 41.071, Livro n.º 02, 1º Serviço Notarial de Várzea Grande-MT, avaliado em R$ 16.305,47; 

- Um lote urbano, n.º 02, Qd. 16, Loteamento Jardim Rosa Imperial, em Várzea Grande-MT, com as seguintes confrontações: frente com 12,00m 

para Rua Marechal Rondon, lado direito com 29,90m com lote 01, lado esquerdo com 29,85m com o lote 03 e fundos com 12,00m para o lote 14. 

Matricula n.º 41.072, Livro n.º 02, 1º Serviço Notarial de Várzea Grande-MT, avaliado em R$ 16.305,47; 

- Um lote urbano, n.º 03, Qd. 16, Loteamento Jardim Rosa Imperial, em Várzea Grande-MT, com as seguintes confrontações: frente com 12,00m 
para Rua Marechal Rondon, lado direito com 29,85m com lote 02, lado esquerdo com 29,80m com o lote 04 e fundos com 12,00m para os lotes 
10 e 14. Matricula n.º 41.073, Livro n.º 02, 1º Serviço Notarial de Várzea Grande-MT, avaliado em R$ 16.305,47; 
- Um lote urbano, n.º 04, Qd. 16, Loteamento Jardim Rosa Imperial, em Várzea Grande-MT, com as seguintes confrontações: frente com 12,00m 

para Rua Marechal Rondon, lado direito com 29,80m com lote 03, lado esquerdo com 29,75m com o lote 05 e fundos com 12,00m para o lote 10. 

Matricula n.º 41.074, Livro n.º 02, 1º Serviço Notarial de Várzea Grande-MT, avaliado em R$ 16.305,47.  
 

ONUS, RESTRIÇÕES, RECURSOS OU CAUSAS PENDENTES: R.5/41.071-15/10/2012 – termo de penhora, extraído do Processo Código 
747420 da 2ª Vara de Direito Bancário de Cuiabá. R.5/41.072-15/10/2012 – termo de penhora, extraído do Processo Código 747420 da 2ª Vara 
de Direito Bancário de Cuiabá. R.5/41.073-15/10/2012 – termo de penhora, extraído do Processo Código 747420 da 2ª Vara de Direito Bancário 
de Cuiabá. R.5/41.074-15/10/2012 – termo de penhora, extraído do Processo Código 747420 da 2ª Vara de Direito Bancário de Cuiabá. 
 

VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 77.598,70. Valor poderá ser atualizado até a data do leilão. 
 

INTIMAÇÃO: Caso o(s) executado(s) e/ou seu(s) respectivo(s) cônjuge(s) não seja(m) encontrado(s) para intimação pessoal, e os demais 
credores, fica(m) todos intimado(s) do ato através do presente edital, publicado no DJe e no site do leiloeiro www.kleiberleiloes.com.br.  
 

LEILOEIRO: ÁLVARO ANTONIO MUSSA PEREIRA, Leiloeiro Rural nº 033/2004/Famato e Leiloeiro Público Oficial nº 013/2008/Jucemat  
 

Cuiabá/MT, 20 de Agosto de 2018  
 

Laura Ferreira Araújo e Medeiros 
Gestora Judiciária 

http://www.kleiberleiloes.com.br/
http://www.kleiberleiloes.com.br/

