
EDITAL DE VENDA POR INICIATIVA PARTICULAR  

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da Vara Cível da Comarca de Laranjeiras do Sul faz saber a todos os 

interessados, que nos autos em epígrafe foi determinada a venda direta, do(s) bem(ns) penhorado(s) 

abaixo, nas seguintes condições: Autos: 0003171-64.2016.8.16.0104 de Execução de Título 

Extrajudicial. Exequente: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA DE 

LARANJEIRAS DO SUL. Executado: NEIVA SCHENER. BEM(NS): Imóvel rural, medindo a área de 

121.000,00m², sem benfeitorias, pertencente a executada, de terra de pastagem dobrada, localizada 

na gleba nº 04 do imóvel denominado Bugre Morto, localidade de Rincão Grande, Laranjeiras do 

Sul/PR, matricula 7.866 CRI. AVALIAÇÃO: R$ 150.000,00 em 06/03/2018. ÔNUS: Os que constarem 

nos autos. DEPÓSITO: Em mãos da executada. OBS: Não poderá ocorrer preço vil, assim considerado 

o valor inferior a 55% da avaliação. LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL: Elton Luiz Simon, Jucepar nº 

09/023-L, www.simonleiloes.com.br; (46) 3225-2268. COMISSÃO LEILOEIRO: 5% sobre o valor da 

venda. Caso a dívida seja  quitada  após  o início dos trabalhos de venda  direta  e  antes  que  essa  

ocorra,  serão devidas as despesas do leiloeiro, ora arbitradas em 3% do valor da avaliação do bem. 

CONDIÇÕES: Para a concretização da venda direta deverá ser apresentada proposta por escrito, pela 

parte interessada, no escritório do Leiloeiro Público Oficial ELTON LUIZ SIMON, sito à Rua Osvaldo 

Aranha, nº 659, Centro, Pato Branco/PR, fone: (46) 3225.2268, ou por e-mail: 

simonleiloes@simonleiloes.com.br. A proposta deverá fazer referência ao número do processo em 

epígrafe, ao bem objeto da alienação, ao valor exato da proposta, além da qualificação completa do 

proponente, e, estar devidamente assinada. PRAZO: 08 (oito) meses para a efetivação da alienação 

do bem, a partir da publicação deste edital. PAGAMENTO: Preferencialmente à vista em conta 

judicial vinculada ao processo. Poderá  aceitar propostas de pagamento parcelado, não superior a 

quinze parcelas, com entrada mínima de 20%; nessa hipótese o saldo devedor ficará  por  hipoteca  

judicial  sobre  o  próprio  imóvel  até  a  quitação   da última parcela, e a expedição da respectiva 

carta de arrematação estará condicionada à integral satisfação do débito; e  em  caso  de 

inadimplemento, o ofertante perderá em favor da execução o valor  da entrada. Laranjeiras do 

Sul/PR, 16 de Janeiro de 2019. ELTON LUIZ SIMON Leiloeiro Público Oficial. 


