
 
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):  FRANCISCO LIMONTA, LUIZ HENRIQUE LIMONTA e 

MOINHO DE TRIGO UNIÃO DA VITÓRIA LTDA., com possibilidade de arrematação, na forma presencial, 

da seguinte forma: 

PRIMEIRO LEILÃO: no dia 16 de Fevereiro de 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 de 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.  

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

devidamente inscrito na JUCEPAR sob o n.º 660.  

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 0003494-08.2017.8.16.0113 de Carta Precatória Cível, movida pelo ITAU 

UNIBANCO S.A. em desfavor de FRANCISCO LIMONTA, LUIZ HENRIQUE LIMONTA e MOINHO DE 

TRIGO UNIÃO DA VITÓRIA LTDA. 

BEM(NS): Lote de terras sob o nº 07 com área de 1.100,00 metros quadrados, da quadra nº 02 (dois), situada 

na planta do loteamento denominado JARDIM PLANALTO desta cidade, com as seguintes dividas e 

metragens: Ao NE: com o lote nº 14, numa distância de 20,35 metros; Ao SE: com o lote nº 6, numa extensão 

de 55,00 metros; Ao SO com a Rodovia BR376, numa frente de 20,35 metros; E, finalmente ao NO com o lote 

nº 8, numa extensão de 55,00 metros. Sendo todos os lotes pertencentes à quadra n 02 do Jardim Planalto da 

cidade de Marialva-PR. Matrícula do 12.567 CRI de Marialva – Pr. 

AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 550.000,00, em 30 de janeiro de 2017. 

DEPÓSITO: Em mãos de depositária pública – Regina Célia Maroco. 

ÔNUS: Constantes da Matrícula datada de 27/10/2017. Av. 15 Existência de Execução, processo nº 3247-

61.2016.8.16.0113 de Execução de Título Extrajudicial na VC de Marialva em que é Exequente Itaú Unibanco 

S/A. R. 16. Penhora nos Presentes autos. R. 17. Penhora nos autos 3247-61.2016.8.16.0113 de Execução de 

Título Extrajudicial na VC de Marialva em que é Exequente Itaú Unibanco S/A. R. 18. Penhora nos autos de 

Execução de Título Extrajudicial nº 5015744-79.2016.4.04.7003. 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$ 215.995,80 em 24/10/2016, que poderá ser acrescida 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) FRANCISCO LIMONTA, LUIZ HENRIQUE LIMONTA e 

MOINHO DE TRIGO UNIÃO DA VITÓRIA LTDA., e cônjuge(s) Sheila Cristina de Souza Gama Limonta e 

Elza Pelegrim Limonta 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: 

Caixa Econômica Federal.  

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 
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