
EDITAL DE HASTA PÚBLICA E INTIMAÇÃO 

O Doutor GIANI MARIA MORESCHI Juiz de Direito da VARA DESCENTRALIZADA DO 
BOQUEIRÃO, do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, Estado Do 
Paraná. FAZ SABER a todos quantos virem o presente, ou dele conhecimento tiverem que, 
nos autos abaixo descritos foram designados dia e hora para praça / leilão do bem 
penhorado, como segue:  
 
PRIMEIRO(A) LEILÃO/PRAÇA: Dia 27 de janeiro de 2020 às 09:30, que se realizará na 
Local:  Rua Senador Accioly Filho, 1625 - Ctba, Pr, por lance não inferior ao valor da 
avaliação. 
 
SEGUNDO(A) LEILÃO/PRAÇA:  Dia 07 de fevereiro de 2020 às 09:30, que se realizará na 
Local: Rua Senador Accioly Filho, 1625 - Ctba, Pr, para a venda a quem mais der, desde 
que não se constitua preço vil, assim considerado o lance inferior a 50% da avaliação. 
 
Autos nº. 0001496-79.2019.8.16.0195 - Carta Precatória Cível. 
Vara VARA DESCENTRALIZADA DO BOQUEIRÃO 
Exequente (01) FUNDAÇÃO CEFETMINAS   (CPF/CNPJ 00.278.912/0001-20) 
End. Exequente Rua. Alpes, n°467, Nova Suíça, Belo Horizonte /MG CEP: 
30421-145 (mov. 1.1 fls. 04)  
Executado (a) (01) WILMAR RODRIGUES   
End. Executado(a) (01) Rua.Eurico Fonseca dos Santos , nº 600, Xaxim , Curitiba/PR 
(mov. 1.1 fls. 04)  
Depositário Fiel (1) Wilmar Fagundes  
End. da Guarda (01) Eurico Fonseca dos Santos , nº 600, (mov. 1.1 fls. 04) , 
Curitiba//PR  
Penhora realizada  15/12/2018 (mov.5.3 fls. 06) 
Débito Atualizado  -   
Qualificação do(s) Bem (01).................................................................................R$ 819,47 
01 Lavadora de roupas Eletrolux 12 Kg. Analógica. 
Avaliação Primitiva  R$ 800,00 - 15/12/2018 (mov 5.3 fls. 06) 
Avaliação Atualizada  R$ 819,47 - 28/10/2019  
  
LEILOEIRO: PAULO ROBERTO NAKAKOGUE, leiloeiro oficial, matr. JUCEPAR 12/048L, 
arbitrando seus honorários na seguinte forma: 5% (cinco por cento) sobre o valor do bem 
arrematado (art. 24, decreto nº 21.981/32) e, por outro lado, no caso de adjudicação, 
remição ou transação das partes, será de 1% (um por cento) sobre o laudo da avaliação 
para cobrir despesas na preparação da praça e remunerar os serviços prestados pelo 
leiloeiro, sendo devida pelo executado. 
 
INTIMAÇÕES: Fica(m) o(s) devedor(es) WILMAR RODRIGUES ,  e seu(s) cônjuge(s) se 
casado(s) for(em), devidamente intimado(a)(s) das designações para a realização dos 
leilões/praça no caso de não ser(em) encontrado(a)(s) para a intimação e de que o prazo 
para apresentação de quaisquer medidas processuais contra os atos de expropriação como 
embargos ou recurso começarão a contar da data da hasta pública, independentemente de 
nova Intimação, e de que poderá remir a execução pagando o principal e acessórios, até 
antes da arrematação e/ou adjudicação (art. 826 do CPC), e que as hastas públicas somente 
serão suspensas com a comprovação tempestiva do  pagamento de todos os valores 
devidos, inclusive custas processuais.    
 
Ficam, ainda, intimados pelo presente Edital os interessados relacionados nos incisos II a 
VIII do art. 889 do CPC (coproprietário de bem indivisível, o titular de usufruto, uso, 
habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia 
ou concessão de direito real de uso, o credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário 



ou com penhora anteriormente averbada, o promitente comprador, o promitente vendedor, a 
União, o Estado e o Município), caso não sejam encontrados para intimação do leilão/hasta 
designado, para as datas, horários e local acima mencionados, bem assim dos termos da 
Penhora e da Avaliação realizadas nos Autos. 
 
OBSERVAÇÕES:  
Os bens móveis e imóveis serão leiloados no estado de conservação em  que se encontram, 
não cabendo reclamações, desistências, cancelamento ou devoluções. Nos imóveis a venda 
é "ad-corpus"; As IMAGENS no SITE e INFORMES PUBLICITÁRIO são de caráter 
secundário e efeito estritamente ilustrativo; Poderá ser registrado na Certidão de Praça e 
Leilão, o último e o penúltimo Lançador do Leilão; se o último não cumprir as formalidades 
legais, o penúltimo poderá ser chamado, a critério do Juízo, desde que o mesmo cumpra as 
condições do último lançador;  Erratas, ônus, Despesas informadas e anunciadas antes da 
Hasta Pública integram o Edital de Leilão, Os participantes do Leilão estarão sujeitos ao 
Artigo  335 do Código Penal,  contra  aqueles  que impedirem,  perturbarem,  
fraudarem,afastarem ou procurarem afastar licitantes por meios ilícitos, com os agravantes 
dos  crimes praticados contra a ordem pública e violência. Consigne-se a possibilidade da 
arrematação em prestações (máximo de 6 prestações mensais do remanescente), desde 
que apresentada a proposta por escrito, não inferior ao laudo de avaliação e, ainda, com 
oferta já na proposta de pelo menos 30% à vista com devido comprovante de depósito 
judicial. Fica também autorizado o Sr. Leiloeiro ou pessoa por ele indicada a obter 
informações sobre o ônus e dívidas existentes sobre os bens a serem levados à hasta 
pública nas Prefeituras, Tabelionatos, DETRAN, instituições financeiras, Fazendas Públicas 
e INCRA. Também autorizo o Sr. Leiloeiro a afixar no átrio do Fórum local, o respectivo 
edital. Após o cumprimento, devolva-se ao Juízo de origem com as homenagens cautelas de 
estilo.  
Curitiba/PR, 10 de dezembro de 2019.   
  
 

PAULO ROBERTO NAKAKOGUE  
Leiloeiro Publico Oficial  
Matr. 12/048-L – JUCEPAR  
(43) 3020-7900 – (41) 3092 6400                                 
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Foro Regional de Campo Largo 
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Rua Joanin Stroparo, n.º 01,  

Vila Bancária, Campo Largo, Paraná, CEP: 83.601-460 
 

 
      EDITAL DE ALIENAÇÃO EM HASTA PÚBLICA DOS BENS 

 
Edital de leilão do bem penhorado do devedor Auto Posto Jardim Guarany Ltda  
(CPF/CNPJ 03.566.285/0001-10), e Zanlorenzi & Cia. Ltda  (CPF/CNPJ 10.016.255/0001-
04),  , com possibilidade de arrematação da seguinte forma:  
 
1ª PRAÇA: Dia 27 de janeiro de 2020 às 09:30, se feriado, primeiro dia útil subseqüente. 
Na primeira praça deverá ser observado o valor da avaliação, devidamente atualizado, como 
lance mínimo. 
 
2ª PRAÇA: Dia 07 de fevereiro de 2020 às 09:30, se feriado, primeiro dia útil subseqüente, 
será feita pelo melhor lance, desde que não configure preço vil, assim entendido, em 
princípio, aquele que não for inferior a 60% do  valor da avaliação do bem. 
 
LOCAL DE ARREMATAÇÃO: RUA SENADOR ACCIOLY FILHO, 1625 - CIC - 
CURITIBA/PR. 
 
LEILOEIRO: Paulo Roberto Nakakogue, JUCEPAR 12/048L, fone: 41-3092-6400, cuja 
comissão foi fixada: em caso de arrematação, 5% (cinco por cento) sobre o valor da 
arrematação a ser pago pelo arrematante. Em caso de adjudicação após promovidos os atos 
de divulgação, 2% sobre o valor atualizado da avaliação do bem adjudicado, a ser paga pelo 
adjudicante. Em caso de desistência/ remissão/ perdão da dívida após os atos de 
divulgação, 2% do valor atualizado da avaliação do bem, a ser paga pelo exeqüente. Em 
caso de remição, 2% sobre o valor atualizado da avaliação, a ser pago pelo remitente. Em 
caso de acordo/ parcelamento/ pagamento da dívida, 2% sobre o valor atualizado da 
avaliação, a ser pago pelo executado. 
 
Autos nº. 0009663-54.2012.8.16.0026 - Execução de Título 
Extrajudicial 
Vara 1ª VARA CIVEL DE CAMPO LARGO 
Exequente (01) Dip Petroleo Distribuidor De Combustível Ltda  (CPF/CNPJ 
07.697.706/0001-01) 
End. Exequente Rua Lídia Camargo Zampiere , 1438, Tindiquera, Araucária/PR 
CEP: 83.708-135 (mov. 1.8 fl. 30) 
Adv. Exequente Wilson Sebastião Guaita Júnior (OAB/PR. 36.599) e Michel 
Aron Platchek (OAB/PR 27.014-A) (mov. 1.3 fl. 10) 
Executado (a) (01) Auto Posto Jardim Guarany Ltda   (CPF/CNPJ 
03.566.285/0001-10) 
End. Executado(a) (01) Rodovia BR-277, km 104,2, s/nº, Ferraria , Campo Largo/PR 
CEP: 83.608-000 (mov. 1.8 fl. 30) 
Adv. Executado Pedro Lopes (OAB/PR. 15.313) e Walter Fernandes Costa 
(OAB/PR. 62.549) (mov. 38.2 fl. 126) 
Executado (a) (02) E Zanlorenzi & Cia. Ltda   (CPF/CNPJ 10.016.255/0001-04) 
End. Executado(a) (02) Rodovia BR-277 , km 104,2, s/nº, Rondinha , Campo Largo/PR 
CEP: 83.608-000 (mov. 1.8 fls. 31) 
Adv. Executado Pedro Lopes (OAB/PR. 15.313) e Walter Fernandes Costa 
(OAB/PR. 62.549) (mov. 38.2 fl. 126) 
 
Depositário Fiel (1) Eliznadro Zanlorenzi  
End. da Guarda (01) Rodovia BR-277, km 104,2, s/nº, Rondinha , Campo Largo/PR 
CEP: 83.608-000 (mov. 86.1 fl. 213) 
Penhora realizada  06/10/2014 (mov. 86.1 fl. 213) 
Débito Primitivo R$ 159.500,87  - 23/10/2017 (mov. 115.2 fl. 310) 
Débito Atualizado R$ 217.751,97  - 31/10/2019  
Qualificação do(s) Bem (ns) (01).......................................................................R$   109.907,06  
30.120 L. (trinta mil e cento e vinte litros) de Óleo Diesel Comum. 
Avaliação Primitiva  R$  102.110,19  - 18/04/2018 (mov. 148.1 fl. 352) 
Avaliação Atualizada  R$  109.907,06  - 31/10/2019  
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Fica intimado o Executado Auto Posto Jardim Guarany Ltda  (CPF/CNPJ 
03.566.285/0001-10), E Zanlorenzi & Cia. Ltda  (CPF/CNPJ 10.016.255/0001-04),    
através deste Edital, das datas acima, caso não sejam encontrados  pelo Sr. Oficial de 
Justiça, e de que, antes da arrematação e da adjudicação do bem, poderão remir execução, 
consoante o disposto no artigo 826 do Código de Processo Civil, bem como que poderão 
oferecer embargos à arrematação ou à adjudicação, dentro do prazo de 05 (cinco) dias. E, 
para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, 
expediu-se o presente edital, que será publicado e afixado na forma da lei; 02) Os credores 
hipotecários, usufrutuários ou senhorio direto que não foram intimados pessoalmente, ficam 
neste ato intimados da realização das respectivas praças (art. 889 CPC); 03) Os bens serão 
leiloados no estado em que se encontram, sendo que a verificação de seu estado de 
conservação poderá ser realizada pelo pretenso arrematante diretamente junto ao imóvel, ou 
então, junto ao Avaliador Judicial ou ao Sr. Oficial de Justiça que fez a avaliação do mesmo, 
conforme for o caso; 04) O arrematante pagará 5% (cinco por cento) sobre o valor da 
avaliação, atualizado de comissão ao leiloeiro.05) Em caso de adjudicação após promovidos 
atos de divulgação (com a publicação do edital de leilão): 2% (dois por cento) sobre o valor 
atualizado da avaliação do bem adjudicado, a ser paga pelo adjudicante; 06) em caso de 
desistência/remissão/perdão da dívida após promovidos atos de divulgação com a 
publicação do edital de leilão): 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da avaliação do 
bem, a ser paga pelo exeqüente; 07) em caso de remição da dívida após promovidos atos 
de divulgação (com a publicação do edital de leilão): 2% (dois por cento) sobre o valor da 
atualizado da avaliação do bem, a ser paga pelo remitente; 08) em caso de 
acordo/parcelamento/pagamento da dívida após promovidos atos de divulgação (com 
publicação do edital de leilão): 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da avaliação do 
bem, a ser paga pelo executado.09) Se o pagamento se realizar antes da publicação do 
edital de leilão, nenhuma indenização será devida ao leiloeiro, salvo despesas 
extraordinárias devidamente comprovadas. 10) O valor do lance poderá ser pago à vista ou 
em parcelas, sendo permitido o parcelamento mediante sinal à vista  do valor equivalente à 
25% (vinte e cinco por cento) do valor do lance e o remanescente em até 30 (trinta) parcelas 
iguais, mensais e sucessivas (art.895, S4° do CPC), atualizados com base no IPCA a partir 
da data de arrematação do bem em leilão. No caso de atraso no pagamento de qualquer 
parcela, incidirá multa de 10% (dez por cento), sobre a soma da parcela inadimplida e das 
parcelas vincendas(art.895, S4° do CPC). O parcelamento do lance será garantido por 
caução idônea no caso de móveis e por hipoteca do próprio bem quando se tratar de 
imóveis. 11) A carta de arrematação servirá como título à transferência do móvel. 
 
   Campo Largo, 10 de dezembro de 2019. 
 
 
   Antonio Jose Carvalho da Silva Filho 
    JUIZ(A) DE DIREITO 
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