
 
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ – COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE 

MARINGÁ – FORO REGIONAL DE MARIALVA 

VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE MARIALVA. 

Praça Orlando Bornia, nº 187, Centro, CEP: 86.990-000, 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):  M.M. Grafica e Editora Marialva Ltda - ME, com possibilidade de 

arrematação, na forma presencial, da seguinte forma: 

PRIMEIRO LEILÃO: Dia 10 de agosto 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 online (mediante cadastro prévio no 

site www.kleiloes.com.br) e na modalidade presencial. 

SEGUNDO LEILÃO: Dia 24 de agosto 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 online (mediante 

cadastro prévio no site www.kleiloes.com.br) e 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 03 

vezes, podendo o arrematante prestar como garantia bens com valor comercial. (art. 885, do CPC). 

PROCESSO: Autos de n.º 0003293-21.2014.8.16.0113, de Execução Fiscal, movida pelo Conselho Regional 

de Química da 9ª Região, em desfavor de M.M. Grafica e Editora Marialva Ltda - ME. 

BEM(NS): Veículo VW/Parati 1.6 Surf, ano de fabricação/modelo: 2009/2010, cor: vermelha, placa: ASC-

2975, combustível: álcool/gasolina, renavam: 0018326633-1, chassi: 9BWGB05W6AP073961 (Observação do 

Oficial de Justiça: 04 portas, com alguns pequenos riscos e amassados na lataria, estando em regular estado de 

conservação). 

AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 26.439,19 (vinte e seis mil quatrocentos e trinta e nove reais e dezenove 

centavos), em 27 de abril de 2018.  

DEPÓSITO: em mãos do Sr. José Dolce (Local: Av. Cristóvão Colombo, nº 2743, Marialva-PR. 

ÔNUS: Consta no Extrato do DETRAN/PR, datado de 15/05/2018: Alienação Fiduciária (baixada-quitada), 

IPVA (R$ 4.310,61), Seguro Obrigatório – DPVAT (R$ 68,10 e R$ 45,72) e Licenciamento Anul (R$ 332,52) 

no valor total de R$ 4.756,95 (quatro mil setecentos e cinquenta e seis reais e noventa e cinco centavos). 

VALOR DA DÍVIDA: R$ 11.349,35 (onze mil trezentos e quarenta e nove reais e trinta e cinco centavos) em 

27/04/2018, que poderá ser acrescida das devidas correções, custas processuais, eventuais multas e honorários 

advocatícios. 

CUSTAS E COMISSÃO DO LEILOEIRO: a) Em caso de adjudicação, 2% sobre o valor da avaliação, a ser 

pago pelo exequente; b) Em caso de arrematação, 5% sobre o valor dos bens, a ser pago pelo arrematante; c) 

Em caso de remição, 2% sobre o valor da avaliação, a ser pago pelo executado; d) Em caso de acordo ou 

pagamento nos quinze dias que precedem a primeira praça antes designada, mesmo assim será devida a 

comissão ao leiloeiro de 2% sobre o valor da avaliação dos bens. 

AD-CAUTELAM: Fica(m) o(s) devedor(es) M.M. Grafica e Editora Marialva Ltda - ME, por meio de seu 

representante legal, devidamente intimado(s) das designações acima para a realização dos leilões/praças, no 

caso de não ser(em) encontrado(s) pessoalmente para a intimação.   

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 

15/05/2018. 

 

  

MAX PASKIN NETO 

JUIZ DE DIREITO 
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