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  EDITAL DE LEILÃO  
 

O Doutor LORIL LEOCÁDIO BUENO JUNIOR, Meritíssimo Juiz 

de Direito Substituto da 7ª Vara Cível desta Comarca de Maringá, Esta-

do do Paraná, na forma da lei, etc... 

 

FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento 

tiverem, que serão levados à venda e arrematação em primeira ou segunda praça, de forma presi-

dencial e on-line (www.kleiloes.com.br) simultaneamente, bem como de intimação das partes inte-

ressadas ANTONIO LORENZONI NETO, SILVIO ALEXANDRE FAZOLLI, ANDREZA CRIS-

TINA MANTOVANI e MARIA JOSE AMBIEL DOS SANTOS e EDIVALDO RODRIGUES 

DOS SANTOS, sendo:  

PRIMEIRO(A) LEILÃO/PRAÇA: Dia 22 de maio de 2018, às 14:00 horas, somente na modali-

dade “on line” pelo portal www.kleiloes.com.br; 

SEGUNDO(A) LEILÃO/PRAÇA: Dia 05 de junho de 2018, às 14:00 horas, na modalidade pre-

sencial: no Endereço do Leiloeiro (Av. Carlos Gomes, 226, Zona 05 – Maringá-PR), para a venda 

a quem mais der, desde que não se constitua preço vil, ou seja, 60% da avaliação. 

PROCESSO: Autos n.º 29917-41.2013.8.16.0017, de Carta Precatória Cível, proposta por AN-

TONIO LORENZONI NETO e OUTROS, em desfavor de MARIA JOSE AMBIEL DOS 

SANTOS e EDIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS; 
BEM: imóvel denominado “DATA DE TERRAS nº 07 (sete), da Quadra nº 23 (vinte e três), com a 

área de 600,00 metros quadrados situada na cidade de Dr. Camargo, Comarca de Maringá-PR, de-

vidamente matriculado sob nº. 27.814 do Cartório de Registro de Imóveis – 1º Ofício de Maringá-

PR”. 

ÔNUS: Eventuais constantes da matrícula. 

AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 453.238,39 (Quatrocentos e cinquenta e três mil, duzentos e trinta e 

oito reais e trinta e nove centavos), atualizada em 14/09/2017;  

VALOR DA DÍVIDA: R$ 17.400,42 (Dezessete mil, quatrocentos reais e quarenta e dois centa-

vos), atualizada em 16 de janeiro de 2018, que poderá ser acrescida eventuais correções, custas pro-

cessuais e honorários advocatícios.  

DEPÓSITO: Em mãos dos executados. 

LEILOEIRO: WERNO KLÖCKNER JÚNIOR, leiloeiro público oficial, devidamente inscrito na 

JUCEPAR sob o n.º 660. 

CUSTAS E COMISSÃO DO LEILOEIRO: a) em caso de adjudicação, 2,0% (dois por cento) 

sobre o valor da avaliação, a ser pago pelos exequentes; b) e m caso de arrematação, 5% (cinco por 

cento) sobre o valor da arrematação, a ser pago pelo arrematante, inclusive na hipótese de arremata-

ção pelo credor. c) em caso de celebração de acordo entre as partes, realizada nos cinco (5) dias que 

antecederem à primeira hasta pública, 2,0% (dois por cento) sobre o valor da avaliação, a ser pago 

pelo executado; d) em caso de remição (art. 651, do Código de Processo Civil) 2,0% (dois por cen-

to) sobre o valor da avaliação, a ser pago pelo executado. 

 

O arrematante deverá depositar integralmente o preço da arrematação até o dia seguinte à arremata-

ção facultado o parcelamento em até 30 vezes, com entrada de 25% (vinte e cinco por cento) e ofe-

recimento de garantia; Poderão os pretendentes apresentar propostas escritas para pagamento parce-

lado da arrematação, devendo obedecer a regra do art. 895 do CPC. A apresentação de propostas 

escritas não suspende o leilão. 
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ENCERRAMENTO: E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar igno-

rância, especialmente os devedores MARIA JOSE AMBIEL DOS SANTOS e EDIVALDO 

RODRIGUES DOS SANTOS, ficam desde já por este, devidamente intimado(s) das designações 

acima para a realização dos leilões/praça, para que, querendo, promova(m) o que entender(em) a 

bem de seus direitos. 

 

Expediu-se o presente edital que será publicado pelo menos uma vez em jornal local ou regional de 

ampla circulação, com a antecedência mínima de 05 (cinco) dias à data marcada para a hasta públi-

ca, conforme determina o artigo 887, §1º, do NCPC, e será publicado na rede mundial de computa-

dores; caso não seja possível, o edital será afixado em local de costume e publicado, em resumo, 

pelo menos uma vez em jornal de ampla circulação local (§3º, do Art. 887, do NCPC) 

 

Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Maringá, Estado do Paraná, em 16 de janeiro de 2018, 

eu, ________________, Marcely Camilla Walker Fais, Analista Judiciária-Chefe de Secretaria, que 

o fiz digitar, conferi e subscrevi. 

 

 

 

 

LORIL LEOCÁDIO BUENO JUNIOR 

JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO 


