
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE TOLEDO - PR

VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE TOLEDO – PR
Rua Almirante Barroso, 3222 – Centro – CEP 85905-010 – Toledo/PR

Fone: (45) 3277-4807

 

EDITAL DE LEILÃO

 

O(A) EXCELENTÍSSIMO(A) SR.(A) DR.(A) JUIZ(A) DE DIREITO FIGUEIREDO MONTEIRO
NETO  (JUIZ  SUBSTITUTO)  DA  VARA  DA  FAMÍLIA  E  SUCESSÕES  DA  COMARCA  DE
TOLEDO/PR, FAZ SABER a todos os interessados, que será(ão) levado(s) a leilão, para a venda, o(s)
bem(ns) penhorado(s), pelo valor da avaliação ou maior valor ofertado, no dia 25 de novembro de
2019 às 12:00 horas para 1ª praça, e, NÃO LOGRANDO ÊXITO NA VENDA, por 50% (cinquenta
por  cento)  da  avaliação,   no  dia  10  de  dezembro  de  2019  às  12:00  para  2ª  praça,  pela
leiloeira  MARIANA  LANG  –  Matrícula  12/047-L   –  JUCEPAR,  em  leilão  “on  line”,  no
site www.marianalangleiloes.com.br, a saber:

PROCESSO: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

AUTOS: 0003376-84.2019.8.16.0170

EXEQUENTE(S): A. L. D. S. representado(a) por A. N. D. S.

EXECUTADO(S): ANDERSON ALVES DE ABREU - RG: 58902829 SSP/PR - CPF: não cadastrado

BEM(NS): Veículo marca GM, modelo Ômega Suprema Diamond, renavam 0062313945-6, placa
FAE-1444, chassi 9BGVX35PRRB220152, ano/modelo 1994/1994, gasolina, cor vermelha. O veículo
conta com mais de 117.829 Km rodados, pintura toda manchada, sem carga na bateria, sem rodas e
sem pneus, com macaco, chave de rodas, extintor vencido, volante descascado e mofo, com adesivo
da empresa Funerária Santa Luz, teto solar não funciona, lanterna traseira esquerda quebrada,
borrachas de vedações das portas todas em péssimo estado, forração dos bancos, portas e teto,
estão soltas, machadas e rasgadas, painel frontal danificado, para-brisa dianteiro trincado, parte de
rolamento dos encaixes das rodas todo enferrujados, lataria apresentado vários pontos de ferrugem
e descascados, para-choque dianteiro quebrado, todos os faróis e lanternas estado focos e sem cor,
devido a grande exposição a ação do tempo, o veículo está em péssimo estado de conservação, sem
conduções de uso, necessitando de manutenção.

VALOR DA EXECUÇÃO: R$ 2.239,20 (a ser atualizado monetariamente até a data do leilão)

VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 4.777,00 (em 17/09/2019)

ÔNUS: PENHORA nos presentes autos; DÉBITOS junto ao Detran;
PENHORA  nos  autos  nºs:  0008693-97.2018.8.16.0170,  0011784-35.2017.8.16.0170  e  0007532-
23.2016.8.16.0170 junto à Vara da Família e Sucessões da Comarca de Toledo/PR.

DEPOSITÁRIO: Executado

LOCALIZAÇÃO DO BEM: Rua Pedro Alvares Cabral, nº596, Jardim América/Europa – Toledo-Pr.

http://www.mariaclariceleiloes.com.br/


CONDIÇÕES DA ARREMATAÇÃO:

Da forma de pagamento: A ARREMATAÇÃO far-se-á mediante o pagamento imediato do preço
pelo arrematante. Eventuais propostas em adquirir o bem penhorado em prestações deverão ser
apresentadas, por escrito: I – até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor
não inferior ao da avaliação; II –  até o início do segundo leilão (quando se tratar de leilão na
modalidade presencial), proposta de aquisição do bem por valor que não seja inferior ao preço
mínimo constante neste edital. Em qualquer hipótese, a proposta deverá conter oferta de pagamento
de pelo menos vinte e cinco por cento do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30
(trinta) meses, garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio
bem, quando se tratar de imóveis. As propostas para aquisição em prestações indicarão o
prazo, a modalidade, o indexador de correção monetária, as condições de pagamento do
saldo, e serão submetidas à apreciação judicial, conforme dispõe o art. 895 do CPC. As
prestações acima referidas deverão ser atualizadas mensalmente de acordo com a variação
do INPC, e acrescidas de juros remuneratórios de 0,5% ao mês. O atraso no pagamento de
qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com
as parcelas vincendas (art. 895, §4º do CPC). O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a
resolução da arrematação ou promover,  em face do arrematante,  a  execução do valor  devido,
devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação.
Os arrematantes recolherão, ainda, as custas referentes à confecção da Carta de Arrematação,
conforme tabela judiciária, por ocasião da arrematação. Em caso de arrematação de bem imóvel,
para  a  expedição  da  respectiva  Carta  de  Arrematação,  deverá  o  arrematante  comprovar  o
pagamento do ITBI junto à Prefeitura.

COMISSÃO: A comissão da Leiloeira, em caso de arrematação, será de 5% (cinco por cento) sobre o
valor  da  arrematação,  a  ser  pago pelo  arrematante  à  vista.  Na hipótese  da  alienação não se
concretizar por motivo imputável às partes, e o leiloeiro já tiver promovido atos de divulgação (com
a publicação do edital, panfletos e internet), ainda assim será devida a comissão ao leiloeiro (artigo
129, CC), no percentual de 2% sobre o valor da avaliação, a ser paga: a) pela exequente, no caso de
adjudicação  ou  acordo/desistência;  b)  pelo)  executado,  nos  casos  de  pagamento,  remição  e/ou
parcelamento da dívida.

INTIMAÇÃO: Caso não seja encontrado para intimação pessoal (art.889, inciso I e  § único do
CPC/2015), através do presente edital,  desde logo, fica devidamente intimado o devedor acima
mencionado,  por seu representante legal,  das designações supra e de que poderão remir a
execução, pagando principal e acessórios, até antes da arrematação e/ou adjudicação, nos termos do
art.  826  do  CPC/2015.  Caso  os  credores  hipotecários  não  sejam  encontrados,  notificados,
cientificados por qualquer razão da data de praça ou leilão, quando da expedição das notificações
respectivas, ficam desde logo, devidamente intimados pelo presente edital.

OBSERVAÇÃO: Este processo tramita de forma virtual, através do sistema eletrônico PROJUDI,
cujo  endereço  na  web é  https://portal.tjpr.jus.br/projudi/,  devendo  todos  os  atos  processuais  e
documentos  trazidos  aos  autos  serem em formato digital  e  inserido no Sistema por  advogado
previamente cadastrado, nos termos da Lei nº 11.419/06 e do Código de Normas da Corregedoria
Geral da Justiça do Paraná, item 2.21.3.1. É vedado a esta Escrivania inserir no Projudi peças
apresentadas fisicamente pelos advogados (Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do
Paraná, item 2.21.3.3).

OBSERVAÇÕES:

-Não havendo expediente forense nos dias supramencionados fica, desde já, designado o
primeiro dia útil subsequente.



-A(s)  hasta(s)  somente  será(ão)  suspensa(s)  nas  hipóteses  de  remição  da  dívida  ou
protocolização  de  acordo  com  o  comprovante  de  pagamento  integral  das  custas
processuais e honorários da leiloeira, até o dia imediatamente anterior à data  designada
para a hasta.

-Fica a Leiloeira autorizada a mostrar aos interessados os bens objeto das hastas públicas,
ainda que depositado(s) em mãos do(a)s executado(a)s e requerendo, se necessário, auxílio
de força policial.

-Fica a Leiloeira autorizada a realizar hastas públicas “on-line” na forma disposta pelos
itens 5.8.14.7 a 5.8.14.38 do Código de Normas do Tribunal  de Justiça do Estado do
Paraná.

DADO E PASSADO, em cartório nesta cidade e Comarca de Toledo, Estado do Paraná, aos vinte e
dois dias do mês de outubro do ano de dois mil  e dezenove (22/10/2019).  Eu,  Mariana Lang,
Leiloeira Oficial, que digitei e o(a) MM. Juiz(a) subscreve.

 

.........................................................
Juiz(a) de Direito

 


