
 
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): JOSÉ DOLCE e/ou LUIZ CARLOS ESBAMPATO, com 

possibilidade de arrematação, na forma presencial, da seguinte forma: 

PRIMEIRO LEILÃO: Dia 16 de Fevereiro do ano 2018, às 14:00 horas, tão somente na modalidade 

eletrônica – mediante cadastro prévio no site www.kleiloes.com.br (estando aberto para lances online a partir 

do quinto dia que antecede esta data), sendo aceitos lances com valores iguais ou superiores ao valor da 

avaliação. 

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, nas modalidades online (mediante 

cadastro prévio no site www.kleiloes.com.br) e presencial. 

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 03 

vezes, podendo o arrematante prestar como garantia bens com valor comercial. (art. 885, do CPC). 

PROCESSO: Autos de n.º 0000013-09.1995.8.16.0113 (315/1995), de Execução de Título Extrajudicial, 

movida pelo BANCO BRADESCO S/A, em desfavor de JOSÉ DOLCE e LUIZ CARLOS ESBAMPATO. 

BEM(NS): A) 10% (60m²) da área total referente aos direitos que o executado José Dolce possui sobre o 

imóvel data de terras nº 08 (oito), da quadra nº 03 (três), com área de 600m², situada na planta da Vila Antônio, 

em Marialva/Pr., com as seguintes divisas e metragens: divide-se ao norte com a data nº 03, no rumo noroeste, 

com 15,00 metros; ao oeste com a data nº 07, no rumo sudoeste com 40,00 metros; ao sul com a rua nº 01, no 

rumo sudeste, com 15,00 metros; e, finalmente, ao leste com a data nº09, no rumo nordeste, com 40,00 metros; 

matrícula nº 3.764, do CRI de Marialva/Pr. Avaliada em R$ 17.500,00; B) 10% (60m²) da área total referente 

aos direitos que o executado José Dolce possui sobre o imóvel data de terras nº 06 (seis), da quadra nº 03 (três), 

com área de 600m², situada na planta da Vila Antônio, em Marialva/PR, com as seguintes divisas e metragens: 

“divisas: ao norte com a data nº 5, no rumo noroeste com 15,00 metros; ao oeste com a rua nº 04, no rumo 

sudoeste com 40,00 metros; ao sul com a rua nº 01, no rumo sudeste com 15,00 metros e, finalmente, ao leste 

com a data nº 07, no rumo nordeste com 40,00 metros; matrícula nº 3.263, do CRI de Marialva/Pr., avaliada em 

R$ 17.500,00; C) 10% (60m²) da área total referente aos direitos que o executado José Dolce possui sobre o 

imóvel data de terras nº 04 (quatro), da quadra nº 03 (três), com área de 600m², situada na planta da Vila 

Antônia, desta cidade de Marialva/Pr.; com as seguintes divisas e metragens: “divide-se ao ne, com a estrada 

mestre, numa distância de 15,00 metros, ao se com a data nº 3, numa extensão de 40,00 metros; ao SO com a 

data nº 07, numa largura de 15,00 metros e, finalmente, ao no com a data nº 05, numa distância de 40,00 

metros. Sendo todas as datas mencionadas, pertencentes a data nº 03; Matrícula nº 61, do CRI de Marialva/Pr., 

avaliada a parte ideal em R$ 86.000,00; D) 10% (60m²) da área total referente aos direitos que o executado José 

Dolce possui sobre o imóvel data de terras nº 05 (cinco), da quadra nº 03 (três), com área de 600m², situada na 

planta da Vila Antônio, desta cidade de  Marialva/Pr., com as seguintes divisas e confrontações: “com a BR 

376, no rumo se 55º30’ numa frente de 15,00 metros; com parte da data nº 04, no rumo so 34º30’ numa 

extensão de 40,00 metros; com parte da data nº 06, no rumo no 53º30’ numa largura de 15,00 metros; e 

finalmente, com a Rua Agostinho Depieri, no rumo ne 34º30’ numa extensão de 40,00 metros. todas as datas 

mencionadas acima, pertencem a quadra nº 3 da Vila Antônio, desta cidade de marialva/pr. matrícula nº 17.365, 

do CRI de Marialva/Pr., avaliada em R$ 105.000,00. 

AVALIAÇÃO TOTAL (ref.: a parte ideal de 10% dos imóveis): R$ 226.000,00 (duzentos e vinte e seis mil 

reais), em 21 de setembro de 2015.  

DEPÓSITO: em mãos da Depositária Pública, Sra. Regina Célia Maroco Hechert. 

ÔNUS: Constantes das Matrículas datadas em 06/09/17: Matrícula nº 3764. Av. 7. Indisponibilidade de bens 

280/2002 de Ação Cautelar Fiscal na VC de Goioerê em que é Requerente a União Federal/Fazenda Nacional. 

Matrícula nº 3263. Av. 10. Indisponibilidade de bens Ação Cautelar Fiscal em que é Exequente a União 

Federal/Fazenda Nacional na VC de Goioerê. R. 15. Penhora Autos 268/1999 de Execução em que é Exequente 

o Banco Bradesco S/A na VC de Goioerê. Matrícula nº 61. R.9 Cédula de Crédito Industrial Banco Regional de 

Desenvolvimento do Extremo Sul. Av. 18. Indisponibilidade de bens, autos 280/2002, Ação Cautelar Fiscal em 

que é Requerente a União Federal/Fazenda Nacional na VC de Goioerê. R. 22. Penhora nos autos 268/1999 em 
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que é Exequente o Banco Bradesco S/A na VC de Goioerê. Matrícula nº 17.365. Av. 9. Indisponibilidade de 

bens nos autos 280/2002 na Ação Cautelar Fiscal em que é Exequente a União Federal/Fazenda Nacional na 

VC de Goioerê. R.15. Penhora nos autos 268/1999 de Execução em que é Exequente o Banco Bradesco S/A na 

VC de Goioerê. 

 

Constantes das Certidões do Distribuidor datada de 30/10/2017: A) Autos 13-09.1995; 02/2006 de Execução 

Fiscal; 2958-36.2013; 325/1998; 39/2007; 422/1974; 24/1999-P; 78/2004 de Execução Fiscal. B) Autos: 315/95 

(13-09.1995); 39/2007; 68/1999 de Execução Fiscal; 78/2004 de Execução Fiscal; 268/1999; 370/1999; 3686-

77.2013; 24/99-P; 325/1998; 2958-36.2013; 02/2006 de Execução Fiscal. C) 315-95 (13-09.1995); 370/1999; 

2958-36.2013; 02/2006; 78/2004; 218/1998; 268/1999; 325/1998 de Execução Fiscal; 39/2007. D) 315/95; 

78/2004 de Execução Fiscal; 579/1980; 2958-36.2015; 370/1999; 02/2006 de Execução Fiscal; 24/1999-P; 

68/1999 de Execução Fiscal, 39/2007, 355/1999, 325/1998.  

Podendo existir ônus diversos não informados no processo ou com registro posterior às datas da expedição das 

matrículas e/ou certidão do Cartório Distribuidor. 

VALOR DA DÍVIDA: R$ 103.695,41, em 31/05/2017. Valores que poderão sofrer acréscimos das devidas 

correções, custas processuais, eventuais multas e honorários advocatícios. 

CUSTAS E COMISSÃO DO LEILOEIRO: a) Em caso de adjudicação, 2% sobre o valor da avaliação, a ser 

pago pelo exequente; b) Em caso de arrematação, 5% sobre o valor dos bens, a ser pago pelo arrematante; c) 

Em caso de remição, 2% sobre o valor da avaliação, a ser pago pelo executado; d) Em caso de acordo ou 

pagamento nos quinze dias que precedem a primeira praça antes designada, mesmo assim será devida a 

comissão ao leiloeiro de 2% sobre o valor da avaliação dos bens. 

AD-CAUTELAM: Fica(m) o(s) devedor(es) JOSÉ DOLCE e/ou LUIZ CARLOS ESBAMPATO, e seu(s) 

cônjuge(s), se casado(s) for(em): JOSEFINA RUIZ LINARES DOLCE, 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 o(s); Credor Hipotecário: BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO 

EXTREMO SUL – BRDE; os Coproprietários: ROMUALDO BERTOLLO BORSARI, MARIA DA SILVA 

BORSARI, JOÃO ROMERO, EDITH BORSARI ROMERO, THYRSO BORSARI, ORIDES BORSARI, 

HEITOR GERVASIO FRARES e ROSENI MARIA DE OLIVEIRA FRARES; os Credores Interessados: 

BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A, UNIÃO – FAZENDA NACIONAL, BANCO DO BRASIL S/A; e demais 

credores eventualmente 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 

08/11/2017. 

 

  

MAX PASKIN NETO 

JUIZ DE DIREITO 

 


