
 
CARTÓRIO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE ENGENHEIRO BELTRÃO - ESTADO 

DO PARANÁ. 

Av. Vicente Machado, n.º 50 - CEP 87.270-000  

Engenheiro Beltrão – Paraná 

 

EDITAL DE ARREMATAÇÃO EM PRIMEIRO OU SEGUNDO LEILÃO E DE INTIMAÇÃO DO 

DEVEDOR  

 

O Doutor Silvio Hideki Yamaguchi, MM. Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca de Engenheiro Beltrão - 

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 abril do ano de 2018, às 10horas e 30 min., tão somente na modalidade 

online, com cadastramento prévio dos interessados pelo portal do leiloeiro www.kleiloes.com.br para a 

venda a quem mais der, desde que não se constitua preço vil, ou seja, inferior à 70% da avaliação. 

SEGUNDO LEILÃO: Dia 25 de abril do ano de 2018, às 10horas e 30 min., tão somente na modalidade 

online, com cadastramento prévio dos interessados pelo portal do leiloeiro www.kleiloes.com.br para a 

venda a quem mais der, desde que não se constitua preço vil, ou seja, inferior à 70% da avaliação. 

Com possibilidade de parcelamento, sendo 40% (quarenta por cento) de entrada e o saldo em no máximo 10 

(dez) parcelas, podendo prestar apenas garantias reais. (Art. 885, do CPC). 

PROCESSO: Autos n.º 0001282-55.2013.8.16.0080 de Carta Precatória, proposta pela COAMO 

AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA em desfavor de JOSÉ DAL PONT, LUCIA REGINA DAL PONT, 

MARIA DE FÁTIMA DAL PONT LOPES, MARIA DE LOURDES DAL PONT GAZOLA, SÉRGIO DAL 

PONT e VALCIR PAGNAN DAL PONT. 

BEM: 1) Imóvel constituído pela chácara n° 28, secção patrimônio, Gleba Rio Mourão, deste município, 

com a área de 169.400 m² ou seja 7,00 alqueires paulistas com as seguintes confrontações:- “limitando a 

nordeste NE, por um alinhamento de 1.050,00 metros medidos no rumo verdadeiro de 44°10’ NO., desde o 

marco cravado à margem direita do Rio Claro, dividindo com o lote n°28-A; a sudeste (SE), pela referida 

estrada, entre dois marcos, confrontando com os lotes n° 31-B e 31-C; a sudoeste (SO), por um alinhamento 

de 950,00 metros, medidos no rumo verdadeiro de 44°10’ NO, entre a estrada e o Rio, dividindo com o lote 

n° 29; a noroeste (NO) pelo Rio Claro, na extensão de 170,00 metros, medidos entre dois marcos da margem 

direita, em confrontação com terras da secção Fartura, desta gleba.” Matrícula 1.823 do Cartório de Registro 

de Imóveis da Comarca de Engenheiro Beltrão, Estado do Paraná. Sem benfeitorias. Avaliado em R$ 

1.343.972,15. 2) Imóvel constituído pelas chácaras n° 16 e 17 (dezesseis e dezessete), setor Acácia, Secção 

Patrimônio, Gleba Rio Mourão, deste município, com a área de 8,80 há. ou sejam 3,64 (três alqueires e 

sessenta e quatro centésimos de alqueire paulista), com as seguintes divisas e confrontações:- “a nordeste, 

pelo córrego Água Bonita, entre dois marcos postos a sua margem esquerda; ao sul, por uma reta de 405,00 

metros, medidos no rumo verdadeiro de 88°55’ N.E., em confrontação com a chácara n° 18; a oeste, pela 

estrada que leva a Engenheiro Beltrão, numa extensão de 215,00 metros; a noroeste por um alinhamento reto 

de 232,00 metros, medidos no rumo verdadeiro de 48°25’N.E’, confrontando com as chácaras 15-A e 

15”.Matrícula 58 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Engenheiro Beltrão, Estado do Paraná. 

Avaliado em R$ 936.676,30. 3) Semeadora, Marca semeato, Modelo PS-9/10-R-2F, 9 linhas, completa. Série 

09/08/2004, ano de fabricação 2004. Descrição fática do bem móvel: Equipamento em boa condição e bom 

estado geral de conservação e funcionamento. Os principais aspectos considerados na apreciação desse tipo 

de maquinas encontram se íntegros. Avaliada em R$ 60.635,40. 

AVALIAÇÃO: R$ 2.341.283,85 em 14/04/2017.  

ÔNUS: 1) Matrícula 1823 de 09/11/2017: R.10. Hipoteca em 1º grau em favor do Banco do Brasil.. R.13. 

Hipoteca em 4º grau em favor de Coamo Agroindustrial Cooperativa. R.16. Penhora nos autos nº 9306/2010 

de Execução de Título Extrajudicial na 2ªVC de Campo Mourão em que é Requerente Coamo Agroindustrial 

Cooperativa. 2) Matrícula 58 de 09/11/2017. R.04. Hipoteca em 1º grau em favor de Coamo Agroindustrial 

Cooperativa. R.06. Hipoteca em 2º grau em favor de Coamo Agroindustrial Ltda. R.7. Hipoteca em 3º grau 

em favor de Coamo Agroindustrial Ltda. R.8. Hipoteca em 4º grau em favor de Campagro Insumos Agrícolas 

Ltda. R.09. Penhora nos autos 9306/2010 de Execução de Título Extrajudicial na 2ªVC de Campo Mourão 

em que é Requerente Coamo Agroindustrial Cooperativa. R.10. Penhora nos autos nº 131-25.2011.8.16.0080 

de Execução de Título Extrajudicial na VC de Engenheiro Beltrão em que é Requerente Coamo 

Agroindustrial Ltda. 3) Não consta nos autos. Podendo existir ônus diversos não informados no processo ou 

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

VALOR DA CAUSA: R$1.324.301,75 em 25/11/2016, que poderá ser acrescida das devidas correções, 

custas processuais, eventuais multas e honorários advocatícios.  

DEPÓSITO: em mãos do depositário público. 

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. 

http://www.kleiloes.com.br/
http://www.kleiloes.com.br/
https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/processo.do?_tj=d28a768e84f7efd0d448f8a8160d88adeb55220faa18d5683d8a58d1f6bcd12bd186a5fc529c5127428bd56827a049dc
http://www.kleiloes.com.br/


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. Não havendo expediente nos 

dias designados, fica pré-fixado o 1º dia útil subsequente. Dado e passado nesta cidade e Comarca de 

Engenheiro Beltrão, Estado do Paraná, 19 de março de 2018.  

 

 

SILVIO HIDEKI YAMAGUCHI 

JUIZ DE DIREITO 

                

 


