
 
PODER JUDICIÁRIO JUÍZO DE DIREITO DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARIALVA - 

ESTADO DO PARANÁ. 

Praça Orlando Bornia, nº 187, Marialva/PR. 

 

Pelo presente edital, com prazo de 05 dias, se faz saber a todos, que será(ão) levado(s) à leilão/praça o(s) 

bem(ns) de propriedade do(s) devedor(es):  VALDECIR VICENTIN, com possibilidade de arrematação, na 

forma presencial, da seguinte forma: 

PRIMEIRO LEILÃO: Dia 16 de fevereiro do ano 2018, às 14:00 horas, cuja venda se fará pelo maior valor 

ofertado, não podendo ser inferior ao valor da avaliação, na modalidade presencial.  

SEGUNDO LEILÃO: Dia 02 de março do ano 2018, às 14:00 horas, cuja venda se fará por qualquer preço, 

a quem mais der, ressalvando o preço vil arbitrado em 60% da avaliação, na modalidade presencial. 

LEILOEIRO OFICIAL NOMEADO: WERNO KLÖCKNER JÚNIOR, leiloeiro público oficial, 

devidamente inscrito na JUCEPAR sob o n.º 660.  

LOCAL: Tribunal do Júri - Fórum desta Comarca, Praça Orlando Bornia nº 187, Marialva –Pr.  

OBSERVAÇÃO: O arrematante poderá pagar o preço à vista. Facultando-lhe, porém, o pagamento em até 05 

vezes com entrada de 25%. O arrematante deverá efetuar o pagamento na forma do art. 892, do NCPC). 

Os pretendentes poderão apresentar propostas por escrito, devendo obedecer a regra do Art. 895 do NCPC. 

PROCESSO: Autos de n.º 0000958-97.2012.8.16.0113 de Execução de Título Extrajudicial, movida por 

ALVARO LUIZ VINHOTTE, AUREO VINHOTI, EDSON MAURICIO BENELI, ELZA VINHOTTI 

MARCONE, JOSÉ CARLOS VINHOTI, MARIA APARECIDA ANTONELLI VINHOTI, MARILENI 

VINHOTTI BENELI, ODETE BONIFÁCIO VINHOTTE, RUTH TERRA VINHOTI em desfavor de 

VALDECIR VICENTIN.  

BEM(NS): Lotes de terras sob o nº 183-D, 183-E e 188-D com a área de 23.280,00 m², ou seja, 2,328 hectares, 

ou ainda 0,962 Alqueire paulista, situados na “Gleba do Patrimônio Marialva” deste Município e Comarca, com 

as seguintes divisas, metragens e confrontações: “Principiando num marco de madeira de lei, que foi cravado na 

beira de uma Estrada que vai para Marialva, segue nas seguintes confrontações, rumos e distâncias: Com o lote 

nº 188-A, no rumo SE 18º04’ cerca de 76,00 metros; com o lote nº 188 no rumo SO 86º54’ com 23 metros e 10 

centímetros e no rumo SE 18º04’ cerca de 96 metros; com o lote 186-B no rumo SO 22º45’ com 93 metros; 

com o lote nº 183-C no rumo NO 38º18’ cerca de 215 metros; com o lote nº 183-B no rumo NE 22º45’ cerca de 

70 metros, até um marco fincado na beira da Estrada acima referida e finalmente pela mesma, rumo a Marialva, 

com 117 metros aproximadamente, segue até o ponto de partida. Matrícula nº 27.628 do CRI de Marialva/PR.  

AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 3.453.736,00 em 18/12/2017.  

DEPÓSITO: Não consta nos autos.  

ÔNUS: Constantes da Matrícula datada de 04/12/2017. R.4. Penhora nos presentes autos. R.5 Penhora nos 

autos 1001-63.2014.8.16.0113 de Despejo na VC de Marialva-PR. Podendo existir ônus diversos não 

informados no processo ou com registro posterior às datas da expedição de matrícula e certidão do distribuidor. 

VALOR DA DÍVIDA: R$ 1.646.224,61 em 18/12/2017, que poderá ser acrescida das devidas correções, 

custas processuais, eventuais multas e honorários advocatícios. 

CUSTAS E COMISSÃO DO LEILOEIRO:  Em caso de arrematação, 5% sobre o valor dos bens, a ser pago 

pelo arrematante. 

AD-CAUTELAM: Fica(m) o(s) devedor(es) VALDECIR VICENTIN, e cônjuge(s) se casado(s) for(em), 

devidamente intimado(s) das designações acima para a realização dos leilões/praças, no caso de não ser(em) 

encontrado(s) pessoalmente para a intimação, bem como os demais credores interessados:             .   

OBSERVAÇÃO: Na hipótese da não realização dos leilões nas datas designadas, por motivo superveniente, 

fica desde já designado o primeiro dia útil subsequente para sua realização. Edital subscrito e datado em 

18/12/2017. 

 

  

DEVANIR CESTARI 

JUIZ DE DIREITO 

 


