
 
PODER JUDICIÁRIO JUÍZO DE DIREITO DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARIALVA - 

ESTADO DO PARANÁ. 

Praça Orlando Bornia, nº 187, Marialva/PR. 

 

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):  Rosemary Pereira Pinto, com possibilidade de arrematação, na 

forma presencial, da seguinte forma: 

PRIMEIRO LEILÃO: Dia 04 de maio do ano 2018, às 14:00 horas, cuja venda se fará pelo maior valor 

ofertado, não podendo ser inferior ao valor da avaliação, na modalidade presencial.  

SEGUNDO LEILÃO: Dia 18 de maio do ano 2018, às 14:00 horas, cuja venda se fará por qualquer preço, a 

quem mais der, ressalvando o preço vil arbitrado em 60% da avaliação, na modalidade presencial. 

LEILOEIRO OFICIAL NOMEADO: WERNO KLÖCKNER JÚNIOR, leiloeiro público oficial, 

devidamente inscrito na JUCEPAR sob o n.º 660.  

LOCAL: Tribunal do Júri - Fórum desta Comarca, Praça Orlando Bornia nº 187, Marialva–Pr.  

OBSERVAÇÃO: O arrematante poderá pagar o preço à vista. Facultando-lhe, porém, o pagamento em até 05 

vezes com entrada de 25%. O arrematante deverá efetuar o pagamento na forma do art. 892, do NCPC). 

Os pretendentes poderão apresentar propostas por escrito, devendo obedecer a regra do Art. 895 do NCPC. 

PROCESSO: Autos de n.º 0000752-44.2016.8.16.0113, de Carta Precatória, movida pela Fundação de Apoio 

ao Desenvolvimento Científico - FADEC, em desfavor de Rosemary Pereira Pinto. 

BEM(NS): VEÍCULO VW GOL 1.0 MI TOTAL FLEX 8V 4P, 2010/2011, BRANCO, CHASSI 

9BWAA05U0BT086740, RENAVAM 0025.703451-0, PLACA ATG-0963 DE MARIALVA/PR. 
AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 19.601,22 (dezenove mil seiscentos e um reais e vinte e dois centavos), em 24 de 

março de 2018.  

DEPÓSITO: Depositária Pública Regina Celia Maroco. 

ÔNUS: Débitos IPVA, DPVAT e Licenciamento Anual no valor de R$ 2.486,39 (dois mil quatrocentos e 

oitenta e seis reais e trinta e nove centavos) em 26/03/2018.  

VALOR DA CAUSA: R$ 1.952,00 (hum mil novecentos e cinquenta e dois reais) e custos da Carta Precatória 

no valor de R$ 707,99 (setecentos e sete reais e noventa e nove centavos) datada de 24/03/2018, 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) Rosemary Pereira Pinto, 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 os demais credores interessados.   

OBSERVAÇÃO: 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 

26/03/2018. 

 

  

DEVANIR CESTARI 

JUIZ DE DIREITO 

 


