
 
CARTÓRIO DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE CURIÚVA 

ESTADO DO PARANÁ. 
Fórum - Rua Edmundo Mercer, n.º 94 – centro - Curiúva– Paraná 

 
EDITAL DE ARREMATAÇÃO EM PRIMEIRO OU SEGUNDO LEILÃO E DE 

INTIMAÇÃO DOS DEVEDORES. 

 

A Doutora Talita Garcia Betiati, MM. Juíza de Direito da Vara Cível da Comarca 

de Curiúva - Pr., na forma da lei, vem, por meio do presente edital, informar a todos 

os interessados, a realização de Leilão Judicial na forma que se segue:  
PRIMEIRO LEILÃO: Dia 11 de maio do ano de 2018, às 10:00 horas, tão 

somente na modalidade online, cadastramento prévio no site do Leiloeiro 

www.kleiloes.com.br,para a venda a quem mais der preço mínimo o valor da 
avaliação. 

SEGUNDO LEILÃO: Dia 25 de maio do ano de 2018, às 10:00 horas,  tão 
somente na modalidade  online, para a venda a quem mais der, desde que não se 

constitua preço vil, ou seja, inferior à 60% da avaliação. 

Fica autorizada a recepção de lances por via eletrônica, por intermédio do sistema 
disponibilizado pelo leiloeiro (site www.kleiloes.com.br), mediante cadastro prévio, 

respeitado o preço vil. 

PROCESSO: Autos n.º 0001564-65.2014.8.16.0078 de Carta Precatória, proposta 
por ICATU COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA. em desfavor 

de CALIXTO & CORDEIRO LTDA.  

BENS: 1) Matrícula nº 724 - Um lote de terreno com uma área total de 06 
alqueires (seis alqueires) e ¾ (três quartas) de alqueires, ou sejam 163.350,00 m², 

situado no lugar denominado CERRADO, no Município e Comarca de Curiúva-

Paraná, terras de cultura, contendo uma casa de madeira coberta de telhas e outras 
benfeitorias, sendo que o Sr. FILADELFO INÁCIO DA COSTA, vende uma área 

de 03 alqueires ¼ e 05 litros e os demais herdeiros vendem partes iguais de ¼ (uma 

quarta), 9 litros e fração de litros, que dá a área total acima mencionada, havido 
pelas Transcrições nºs. 1.545, fls. 49, Lº 3-B; nº 1.546, fls. 49, Lº 3-B; nº 1.547, fls. 

49, Lº 3-B; nº 1.548, fls. 49, Lº 3-B; nº 1.551, fls. 50, Lº 3-B; nº 1.186, fls. 237, Lº 

3-A; nº 1.549 fls. 50 Lº 3-B; nº 1.550, fls. 50, Lº 3-B; todas desse Registro - Imóvel 
esse com as seguintes divisas e confrontações a seguir: - de um lado margeando a 

Estrada oficial que liga Curiúva a Figueira; de outro lado com Joaquim Balduino e 

Antonio José de Lima; de outro lado com Abel Dognani; de outro lado com Dirceu 
Rodrigues dos Santos e finalmente com Noel Ferreira. INCRA sob nº. 711 039 011 

169- OBS: AV11 Remanescente a área de terras de 162.240,37m². Avaliado em R$ 

881.212,69. 
2) Matrícula nº 779 - Partes dos lotes sob nºs 8 (oito), 13 (treze), 15 (quinze), 16 

(dezesseis), 23 (vinte e três) e 24 (vinte e quatro) da gleba nº 17 (dezessete) do 

quinhão nº 2 (dois) da FAZENDA RIO DO PEIXE ou IMBAÚ, neste Município e 
Comarca, no Distrito de Figueira, com área total de 17,3 (dezessete alqueires e três 

décimos de alqueires) ou sejam 41,8 há, com as seguintes divisas e confrontações: 

ao norte, por córrego, confrontando com terras de Jorge Calixto e Augusto Vicente 
da Silva, sucessor de Antonio Garcia; a leste, ainda com Jorge Calixto, ao sul, com 

terras de Antonio Miguel Segat e finalmente, a oeste, com terras de Francisco Assis 

da Costa e Antonio aligentino Fernandes. Que as partes assumem inteira 
responsabilidade pelas confrontações e área constante desta Escritura. INCRA sob 

nº 711 039 013 994-8. Avaliado em R$ 343.825,76. 

ÔNUS: Constantes da Matrícula nº 724 de 07/03/2018: R13 – HIPOTECA Banco 
do Brasil S/A Agência de Ponta Grossa- PR; e R15 - PENHORA nestes autos; R16: 

Penhora nos autos 495/1999 (atual 004111-86.1999.8.16.0019) da 3ª Vara Cível da 

de Ponta Grossa – Pr. Podendo existir ônus diversos não informados no processo ou 

com registro posterior às datas da expedição de matrícula e/ou certidão do 

distribuidor. 

Constantes da Matrícula de nº 779 de 07/03/2018: R8 - HIPOTECA Banco do 
Brasil S/A Agência de Ponta Grossa- PR; e R12 – PENHORA autos nº 131/2005 

ETE desta Comarca, exequente: Celso Gonçalves; R13 – ARRESTO autos nº 

100/06 de CP desta comarca oriunda de Ponta Grossa, exequente: Fazenda 
Nacional; R14– PENHORA nestes autos; R15: Penhora nos autos 495/1999 (atual 

004111-86.1999.8.16.0019) da 3ª Vara Cível da de Ponta Grossa – Pr.. Podendo 

existir ônus diversos não informados no processo ou com registro posterior às datas 
da expedição de matrícula e/ou certidão do distribuidor. 

 
AVALIAÇÃO: R$ 1.225.038,45 (um milhão duzentos e vinte e cinco mil, trinta e 

oito reais e quarenta e cinco centavos) na data de fevereiro de 2018. 

VALOR DO DÉBITO: R$ 1.588.450,00 (um milhão quinhentos oitenta e oito mil 
quatrocentos e cinquenta reais) na data 06/02/2018 de que poderá ser acrescida das 

devidas correções, custas processuais, eventuais multas e honorários advocatícios.  

DEPÓSITO: Nada consta. 
LEILOEIRO: Werno Klöckner Júnior (JUCEPAR 660). 

OBS: O arrematante deverá arcar com os honorários do leiloeiro depositados no ato 

da arrematação. Quanto ao valor dos honorários do Leiloeiro, corresponderão à 
5,0% do valor do lanço, sob responsabilidade do arrematante. A arrematação não 

será desfeita (art. 903 do CPC), podendo o arrematante desistir da aquisição apenas 

nas hipóteses do § 5º do Art. 903 do CPC). 
O presente edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do 

leiloeiro www.kleiloes.com.br, e em plataforma a ser disponibilizada pelo CNJ, 

assim que estiver disponível. Dispensada a publicação em jornal. 
E, para que chegue ao conhecimento de todos e não possa ninguém alegar 

ignorância, especialmente os acima nominados e seu(s) cônjuge(s) se casado(s) 

for(em), ficam desde já por este devidamente intimados para que, querendo, 
promova(m) o que entender(em) a bem de seus direitos; será o presente edital 

afixado no quadro de editais e avisos da  Vara Cível. Não havendo expediente nos 

dias designados, fica pré-fixado o 1º dia útil subsequente. Dado e passado nesta 
cidade e Comarca de Curiúva, Estado do Paraná, aos 16 de abril de 2018. Eu, 

_____________________, Escrivão, que o fiz digitar, subscrevi. 

http://www.kleiloes.com.br/
http://www.kleiloes.com.br/


                              
     JUÍZA DE DIREITO  


