
 
CARTÓRIO DA PRIMEIRA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE LONDRINA 

ESTADO DO PARANÁ. 

Avenida Duque de Caixas, nº 689 - Anexo I, 3º Andar, Caiçaras – Fórum, 

 CEP 86015-902 - Londrina – Paraná 

 

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

DEVEDORES ABAIXO DESCRITOS. 

 

O Doutor Mauro Henrique Veltrini Ticianelli MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões da 

Comarca de Londrina - 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 25 de fevereiro do ano de 2019, às 10:00 horas, tão somente na modalidade 

eletrônica para a venda a quem mais der, desde que não seja inferior ao valor da avaliação do bem. 

SEGUNDO LEILÃO: Dia 11 de março do ano de 2019, às 10:00 horas, tão somente na modalidade 

eletrônica para a venda a quem mais der, desde que não se constitua preço vil, ou seja, inferior à 50% da 

avaliação. 

PROCESSO: Autos n.º 0038233-13.2017.8.16.0014 de Cumprimento de Sentença, proposta por H.F.P. 

representado por PATRICIA DE MARI SANTOS em desfavor de JOSÉ MARIA DIAS PINHEIRO. 

BEM: 01 (uma) motocicleta marca JTA/SUZUKI KATANA 125, placa: AHE-2362, ano de 

fabricação/modelo: 1997/1997, cor: azul, combustível: gasolina, renavam: 0067.910822-0, chassi: 

9CDNF41BJVM000559. 

ÔNUS: Constantes da Certidão do DETRAN/PR datado de 07/01/2019: a) Bloqueio Judicial nos autos nº 

0037776-78.2017.8.16.0014 da 1ª Vara de Família e Sucessões de Londrina; b) Bloqueio Judicial nos 

presentes autos.  

Constantes do Extrato do DETRAN/PR datado de 22/01/2019: a) Seguro Obrigatório – DPVAT: DPVAT 

Anterior no valor de R$ 185,50 e DPVAT 2019 no valor de R$ 84,58; b) Licenciamento Anual: 

Licenciamento Anterior no valor de R$ 346,00 e Licenciamento 2019 (vencimento em 23/08/2019) no valor 

de R$ 86,50; c) Multa Obrigatória: no valor de R$ 53,20. Podendo existir ônus diversos não informados no 

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

AVALIAÇÃO: R$ 1.530,00 (um mil quinhentos e trinta reais) em 27/02/2018. 

VALOR DO DÉBITO: R$ 17.421,65 (dezessete mil quatrocentos e vinte e um reais e sessenta e cinco 

centavos) em julho de 2018, que poderá ser acrescida das devidas correções, custas processuais, eventuais 

multas e honorários advocatícios.  

DEPÓSITO: Em mãos do devedor, Sr. José Maria Dias Pinheiro. 

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. Na hipótese de adjudicação, remissão ou acordo, a comissão será de 2% sobre o valor da 

avaliação e será devida, em qualquer caso, pelo executado. 

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, devendo a publicação ser 

realizada com antecedência mínima de 05 (cinco) dias da data do Leilão. Dispensada a publicação em jornal. 

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; será o presente edital afixado no quadro de 

editais e avisos da 1ª Vara de Família e Sucessões. Não havendo expediente nos dias designados, fica pré-

fixado o 1º dia útil subsequente. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Londrina, Estado do Paraná, aos 

22 de janeiro de 2019.  

 

 

   MAURO HENRIQUE VELTRINI TICIANELLI 

     JUIZ DE DIREITO  

                

 

http://www.kleiloes.com.br/

