
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE MAMBORÊ

VARA CÍVEL DE MAMBORÊ - PROJUDI
Av. Manoel Francisco da Silva , 985 - Ed. Fórum - Centro - Mamborê/PR - CEP:

87.340-000 - Fone: 44-3568 1439 - E-mail: himl@tjpr.jus.br
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), com
possibilidade de arrematação, na forma presencial, da seguinte forma:
PRIMEIRO LEILÃO:Dia , às , cuja14 de março do ano 2018 10:30 horas
venda se fará pelo maior valor ofertado, não podendo ser inferior ao valor da
avaliação, tão somente na modalidade eletrônica – mediante cadastro

 .prévio no site www.kleiloes.com.br

SEGUNDO LEILÃO: Dia , cuja28 de março do ano 2018, às 10:30 horas
venda se fará por qualquer preço, a quem mais der, ressalvando o preço vil
50% da avaliação (Art. 891 § único do CPC), tão somente na modalidade
eletrônica – mediante cadastro prévio no site www.kleiloes.com.br.

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, as possibilidades de parcelamento previstas no Art. 895 do CPC.

PROCESSO: Autos de n.º 1434-51.2015.8.16.0107, de Carta Precatória,
movida por RONY MOTOS LTDA  em desfavor de ABNER DE OLIVERA
MARTINS e ROSANA APARECIDA SILVA.

BEM(NS): Data de Terras nº 12-R, com a área de 500,00 metros quadrados, da
quadra nº 119, resultado da subdivisão  da data nº 12, com área de 800,00m²,
situada no perímetro urbano da cidade de Mamborê, Município e Comarca de
Mamborê – PR., com os seguintes limites e confrontações: Ao Norte: Com
rumo 66º30’NE, medindo 20,00 metros, confronta com parte do lote nº 14; A
Leste: Com rumo 23º30’SE, medindo 10,00 metros, confronta com parte do
lote nº 11; Ao Sul: Com rumo 66º30’SO, medindo 10,00 metros, confronta
com o lote 12-A, desta subdivisão; A Leste: Com rumo 23º 30’SE, medindo
30,00 metros confronta com o lote nº 12-A, desta subdivisão: Ao Sul Com o
rumo 66º30’SO, medido 10,00 metros, confronta com a rua Itajaí; A Oeste:
Com rumo 23º30’NO, medindo 40,00 metros, confronta com o lote nº 13.
Orientações dos rumos verdadeiros. Contendo uma construção residencial
mista (alvenaria/madeira) com a área de 76,70m². Matrícula 8.565 do CRI de
Mamborê –PR.

AVALIAÇÃO TOTAL; -  R$ 90.000,00, em 16/02/2018.

DEPÓSITO: não consta nos autos.

ÔNUS: Constantes da Matrículadatada de: 31/03/2017: R-1 Hipoteca em favor
da parte autora, R-2, penhora dos presentes autos. Podendo existir ônus
diversos não informados no processo ou com registro posterior às datas da
expedição de matrícula e certidão do distribuidor.

VALOR DA CAUSA: R$ 114.330,47 em fevereiro de 2018, que poderá ser
acrescida das devidas correções, custas processuais, eventuais multas e
honorários advocatícios.



CUSTAS E COMISSÃO DO LEILOEIRO: Em caso de arrematação, 5%
sobre o valor dos bens, a ser pago pelo arrematante.

AD-CAUTELAM: Fica(m) o(s) devedor(es), ABNER DE OLIVERA
MARTINS e ROSANA APARECIDA SILVA e cônjuge(s) se casado(s)
for(em), 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 demais credores interessados .

OBSERVAÇÕES: O Edital será publicado na internet, no site 
, e conterá descrição detalhada e, sempre que possível,www.kleiloes.com.br

ilustrada dos bens, informando expressamente se o leilão se o leilão se realizará
de forma eletrônica e presencial. Ainda na plataforma do CNJ assim que
estiver disponível.

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 19/02/2018.

                    DRA. AMANDA SILVEIRA DE MEDEIROS

JUIZA DE DIREITO

 

 

 

 

 


