
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE IRETAMA

COMPETÊNCIA DELEGADA DE IRETAMA - PROJUDI
Avenida Parana, 510 - Iretama/PR

 

AUTOS Nº 0000645-95.2009.8.16.0096
 

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO
 

 
Pelo presente se faz saber a todos, que será levado a arrematação, o bem de propriedade do executado
JOSÉ PEDRO SEVULSKI, na seguinte forma:
 
PRIMEIRA PRAÇA (FORMA ELETRÔNICA): Dia 22/02/2018, às 15:00 horas, por preço não inferior
ao da avaliação;
SEGUNDA PRAÇA (FORMA ELETRÔNICA E PRESENCIAL): Dia 08/03/2018, às 15:00 horas,
para a venda a quem mais der, ressalvado o preço vil (inferior a 50% valor da avaliação).
LOCAL: Rede Mundial de Computadores e Átrio do Fórum da Comarca de Iretama, situada na Avenida
Paraná, Centro, 510, Edifício do Fórum.
 
LEILOEIRO: WERNO KLOCKNER JUNIOR
 
PROCESSO: Autos nº 0000645-95.2009.8.16.0096 de EXECUÇÃO FISCAL, movida por UNIÃO –
PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL, em face de JOSÉ PEDRO SEVULSKI, CPF nº
537.328.989-20, em tramite perante a Secretaria Única da Comarca de Iretama /PR- Competência
Delegada.
 
 
Bens IMÓVEIS: “Lote de Terras nº 10, subdivisão da “Fazenda Marilu”, situada no Trato Isolado
Muquilão, com área de 11.7202 há, já inclusas as áreas de 0,9809 há, referente a preservação
permanente, Município de Iretama/PR, Comarca de Iretama/PR, com os seguintes limites e
confrontações: Norte: confronta-se com o lote 9; Leste: confronta-se com a estrada Municipal; Sul:
confronta-se com lote 11 e Oeste: confronta-se com o lote 64 (reserva legal). Matrícula nº 3.043, do
CRI, desta Comarca, e de propriedade do executado JOSÉ PEDRO SEVULSKI. OBS. Uma área
de 2,9307 há, correspondente a Reserva Legal, localizada em Condomínio lote 64 (matrícula nº
3.118).
 
BENFEITORIA: uma construção em madeira para fins residenciais medindo aproximadamente
70m2, coberta com Eternit 4mm e que se encontra em péssimas condições de conservação
(abandonada)
 
 
AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 242.000,00 (duzentos e quarenta e dois mil reais), em 07/10/2016
 

 VALOR DO DÉBITO: R$ 1.897,21 (mil e oitocentos e noventa e sete reais e vinte e um centavos), em
05/2017.
 
COMISSÃO DO LEILOEIRO: Em caso de arrematação, 6% (seis por cento) sobre o valor da
arrematação, a cargo do arrematante; em 2% (dois por cento) sobre o valor da avaliação ou do acordo (o
que for menor), nos casos de acordo ou de pagamento após a publicação do edital, sendo o valor devido
pela parte executada ou pelo terceiro interessado.
 
LEILÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO: Os interessados em arrematar os bens penhorados poderão



participar comparecendo no dia, horário e local mencionados, ou ofertar lances pela Internet através do
site , devendo efetuar cadastramento antecipadamente, em até 24 horas dewww.kleiloesonline.com.br
antecedência do leilão.
 
DEPOSITÁRIO: Em mãos do executado JOSÉ PEDRO SEVULSKI
 
OBS: Avaliação sujeita a atualização até a data da alienação por índice oficial de apuração da correção.
 
ÔNUS: sem ônus
 
Não havendo expediente forense no dia supra referido, fica desde já designado o primeiro dia útil
subseqüente.
 
INTIMAÇÃO: Fica desde logo intimado o devedor: JOSÉ PEDRO SEVULSKI e seu cônjuge, se casado
for, se porventura não forem encontrados para intimação pessoal, nos termos do Parágrafo Único do
Artigo 889 do CPC 2015.

 
Iretama, 01 de dezembro de 2017.
 
Cláudia Regina Mamus Ribeiro
Técnica de Secretaria
Matr. 10374

 


