
EDITAL DE HASTA PÚBLICA E INTIMAÇÃO 

Edital de leilão do bem penhorado do devedor ANTONIO DANIEL DOS SANTOS  (CPF/CNPJ 
517.615.569-91),  com possibilidade de arrematação da seguinte forma:  
 
PRIMEIRO(A) LEILÃO/PRAÇA: Dia 28 de fevereiro de 2020 às 13:00, se feriado, primeiro 
dia útil subsequente, que se realizará no Átrio do Fórum: Rua Conselheiro Avelino Antônio 
Vieira, 34 – Centro – Tomazina/PR.  por lance não inferior ao valor da avaliação. 
 
SEGUNDO(A) LEILÃO/PRAÇA:  Dia 10 de março de 2020 às 13:00, se feriado, primeiro dia 
útil subsequente, que se realizará no Átrio do Fórum: Rua Conselheiro Avelino Antônio Vieira, 
34 – Centro – Tomazina/PR.   A venda poderá ocorrer pela maior proposta, desde que não 
configure em preço vil, considerado como tal aquele que não atingir 50% do valor da 
avaliação.  
 
Os leilões serão realizados na modalidade interativa, ou seja, presencial e on line, no sítio 
www.nakakogueleiloes.com.br  
 
DADOS DO PROCESSO: 
Autos nº. 0000214-88.2013.8.16.0171 - Juizado Especial Cível de 
Tomazina. 
Vara Vara Cível de Tomazina 
Exequente (01) GENI MARTOS ZAMPROGNA  (CPF/CNPJ 617.034.199-87) 
End. Exequente Coronel Otoni Maciel , nº 89,  Ap. 1.401, Vila Isabel , Curitiba/PR 
(mov. 1.1 fls.136) 
Adv. Exequente José Vilmar Machado Júnior (OAB/PR. 53.451)  (mov. 1.2 fls. 
06) 
Executado (a) (01) ANTONIO DANIEL DOS SANTOS   (CPF/CNPJ 517.615.569-
91) 
End. Executado(a) (01) Rua Benedito Sales, nº 163, Carlópolis/PR CEP: 86.420-000 
(mov. 1.1 fls.136) 
Adv. Executado Danilo Moura Seraphim (OAB/PR. 30.026) e Ilésio Bernardete 
Diogo (OAB/PR. 51.313)  (mov. 192.1 fls. 355) 
Depositário Fiel (1) ANTONIO DANIEL DOS SANTOS 
End. da Guarda (01) Fazenda Ribeirão Bonito, S/N, Distrito de Lavrinha , Pinhalão/PR 
CEP: 84925-000  
Penhora realizada  26/07/2017 (mov. 96.1 fls. 201). 
Débito Primitivo R$ 56.346,22  - 31/07/2019 (mov. 211.2 fls. 427). 
Débito Atualizado  R$ 59.599,00 - 07/01/2020  
Qualificação do(s) Bem (01)................................................................................R$ 431.437,50 
UM IMOVEL RURAL COM ÁREA DE NO ALQUEIRES CINCO MIL OITOCENTOS E 
SETENTA E CINCO DÉCIMO DE MILÉSIMO (9,5875 alqs.) equivalentes a 23,10 hectares, 
situado na Fazenda Ribeirão Bonito, Município de Pinhalão, nesta Comarca, com os limites e 
confrontações constantes da ´´ Com ponto de partida demônio de (pp=15) marco de respeito 
cravado no eixo de estrada municipal que liga Lavrinha ao Bairro Decol, e divise com 
Desiderio Dal Pra e com o quinhão de terra n° 07, segue-se, sempre, pela estrada, com rumo 
de 10°15`SE, em 8,40 metros, deste com rumo de 04°05`SE, em 131,60 metros onde cravou 
um marco de respeito, segue-se agora, por linha seca na confrontação com o quinhão de 
terra 04, com rumo de 61°00ND, em 156,80 metros, deste segue-se por córrego abaixo com 
vários rumos e distância total de 226,30 metros, onde cravou um marco de respeito, deixa-se 
agora o córrego e segue-se por linha seca não confrontação anterior, com rumo de 88°30´NO, 
em 470,00 metros, indo na confrontação com o quinhão de terra n° 06, onde cravou um marco 
de respeito, segue-se por este r por linha seca com rumo 10°00 NE, em 218,00 metros, indo 
no Ribeirão de Lavrinha, onde cravou um marco de respeito, neste trecho cruzou um córrego 
para a esquerda, que desagua na margem esquerda do ribeirão, segue-se pelo ribeirão da 
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Lavrinha acima na confrontação anterior, com vários rumos e uma distância total de 300,00 
metros, segue-se por linha seca na confrontação com a sobra ou excesso, de área deste 
quinhão, com rumo de 72°30´NE, em 170,00 metros, onde cravou um marco de respeito, 
segue-se com rumo de 38º00 SE, em 372,50 metros, neste trecho cruzou um coreto correndo 
para a direita, segue-se com rumo de 48°45´ SE, em 359,20 metros, deste rumo de 72,30´ 
SE, em 79,50 metros, sendo que com este rumo retornou no merco inicial, com um perímetro 
de 2.617,30  metros lineares. Cadastro do incra n°: 711.098.001.112, Matricula nº 7.948 do 
C.R.I. Tomazina/PR.  
Avaliação Primitiva  R$ 431.437,50  - 10/10/2018 (mov. 134.1 fls. 270). 
Avaliação Atualizada  R$ 448.173,89 -  07/01/2020 
  
DÉBITOS NÃO LEVANTADOS 
 
ÔNUS DA MATRÍCULA:  
R.6/7.948 – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO A60530334-7: Financiador: Cooperativa 
de Crédito Rural dos Plantadores de Cana do Paraná, Emitentes: ANTONIO DANIEL 
DOS SANTOS e sua mulher LOURDES HUMANSKI DOS SANTOS, de conformidade com 
o instrumento acima o imóvel encontra-se hipotecado junto à cooperativa. 
R.7/7.948 - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO A70530353-5: Financiador: Cooperativa 
de Crédito Rural dos Plantadores de Cana do Paraná, Emitentes: ANTONIO DANIEL 
DOS SANTOS e sua mulher LOURDES HUMANSKI DOS SANTOS. O imóvel da referente 
matricula encontra-se hipotecado.  
R.8/7.948 - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO A80530524-6: Financiador: Cooperativa 
de Crédito Rural dos Plantadores de Cana do Paraná, Emitentes: ANTONIO DANIEL 
DOS SANTOS e sua mulher LOURDES HUMANSKI DOS SANTOS. 
R.9/7.948 – ADITIVO – Firmado entre o emitente ANTONIO DANIEL DOS SANTOS e a 
credora Cooperativa de Crédito Rural dos Plantadores de Cana do Paraná, referente à 
CCB nº A80530524-6, registrado no R.7/948 fica retificado o vencimento, que passa para 
08/07/2010.   
R.10/7.948 - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO A90530428-4: Financiador: Cooperativa 
de Crédito Rural dos Plantadores de Cana do Paraná, Emitente/Associado: NELSO 
APARECIDO HUMANSKI, intervenientes garantidores: ANTONIO DANIEL DOS SANTOS, 
já qualificado na presente, e LOUDES HUMANSKI DOS SANTOS. 
R.11/7.948 - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO A90530428-4: Financiador: Cooperativa 
de Crédito Rural dos Plantadores de Cana do Paraná, Emitente: ANTONIO DANIEL DOS 
SANTOS, interveniente garantidora: LOUDES HUMANSKI DOS SANTOS. 
R.12/7.948 - ADITIVO – Firmado entre o emitente ANTONIO DANIEL DOS SANTOS e a 
credora Cooperativa de Crédito Rural dos Plantadores de Cana do Paraná, referente à 
CCB nº A80530524-6, registrado no R.8/948 fica retificado o vencimento, que passa para 
09/07/2010.   
R.13/7.948 – ADITIVO – firmado entre o emitente: NELSO APARECIDO HUMANSKI, e a 
credora Cooperativa de Crédito Rural dos Plantadores de Cana do Paraná – Sicredi 
Agro Paraná, referente à CCB nº A90530428-4, retificado o vencimento que passa para 
15/02/2011.  
R.14/7.948 – ADITIVO - firmado entre o emitente: ANTONIO DANIEL DOS SANTOS e a 
credora Cooperativa de Crédito Rural dos Plantadores de Cana do Paraná., referente à 
CCB nº A90530468-3, retificado o vencimento que passa para 15/02/2011. 
R.15/7.948 – ADITIVO - firmado entre o emitente: NELSO APARECIDO HUMANSKI e a 
credora Cooperativa de Crédito Rural dos Plantadores de Cana do Paraná., referente à 
CCB nº A90530428-4, retificado o vencimento que passa para 22/08/2011. 
R.16/7.948 – ADITIVO - firmado entre o emitente: ANTONIO DANIEL DOS SANTOS e a 
credora Cooperativa de Crédito Rural dos Plantadores de Cana do Paraná., referente à 
CCB nº A90530468-3, retificado o vencimento que passa para 15/02/2011.   



R.17/7.948 – ADITIVO - firmado entre o emitente: ANTONIO DANIEL DOS SANTOS e a 
credora Cooperativa de Crédito Rural dos Plantadores de Cana do Paraná., referente à 
CCB nº A80530524-6, retificado o vencimento que passa para 25/02/2012.   
R.18/7.948 – ADITIVO - firmado entre o emitente: NELSO APARECIDO HUMANSKI e a 
credora Cooperativa de Crédito Rural dos Plantadores de Cana do Paraná., referente à 
CCB nº A90530428-4, retificado o vencimento que passa para 25/02/2012. 
R.19/7.948 – ADITIVO - firmado entre o emitente: ANTONIO DANIEL DOS SANTOS e a 
credora Cooperativa de Crédito Rural dos Plantadores de Cana do Paraná., referente à 
CCB nº A90530468-3, retificado o vencimento que passa para 25/02/2012. 
R.20/7.948 – PENHORA – extraído dos autos n° 0000214-88.2013.8.16.0171 – execução 
extrajudicial em favor do Exequente: GENI MARTOS ZAMPROGNA contra Executado: 
ANTONIO DANIEL DOS SANTOS.  
  
LEILOEIRO: PAULO ROBERTO NAKAKOGUE, leiloeiro oficial, matr. JUCEPAR 12/048L. 
Os honorários do leiloeiro deverão ser depositados no ato da arrematação – tal como o preço. 
Em se tratando de arrematação, corresponderão a 5% (cinco por cento). Em caso de acordo, 
remição ou adjudicação, a comissão será de 2% (dois por cento). 
 
AD-CAUTELAM: Fica(m) o(s) devedor(es) ANTONIO DANIEL DOS SANTOS  (CPF/CNPJ 
517.615.569-91),  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   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:  
Serão aceitos lances presenciais, no dia, hora e local acima descritos ou, ainda, aqueles 
ofertados pela Internet, através do sítio eletrônico www.nakakogueleiloes.com.br, desde que 
tenham realizado cadastramento prévio e envio da documentação exigida com 24 (vinte e 
quatro) horas de antecedência ao leilão.  O arrematante deverá pagar o preço no ato em 
observância ao Art. 892 do CPC. Nas hipóteses de arrematação ou adjudicação, as despesas 
necessárias para a efetivação da transferência dos bens, inclusive para o registro da carta de 
arrematação e baixa de averbações de penhoras, junto ao CRI, deverão ser suportadas pelo 
arrematante ou adjudicatário. Os arrematantes, adquirentes ou adjudicantes dos bens 
recebem-nos livres de hipotecas e demais ônus reais (art. 1499, inciso VI, do Código Civil) 
além de penhoras e débitos anteriores à aquisição relativos a tributos de âmbito municipal 
(IPTU e contribuição de melhoria), IPVA, licenciamento, inclusive aqueles de natureza 
PROPTER REM (art. 908, parágrafo único do CPC/2015), visto que tanto a arrematação 
quanto a alienação judicial por venda direta e a adjudicação têm natureza jurídica de 
aquisição originária, facultando-se aos credores a sub-rogação do valor dos débitos no preço 
ofertado pelo licitante, na forma do art. 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e 
o art. 908 § 2º do CPC/2015.  O(s) bem(ns) será(ão) vendido(s) no estado em que se 



encontra(m), sendo responsabilidade do(s) interessado(s) realizar prévia vistoria com o(s) 
depositário(s) indicado(s). Correrão por conta do adquirente as despesas inerentes à eventual 
regularização, transferência e expedição de carta de arrematação. No caso de bem(ns) 
móvel(is), o adquirente arcará com o imposto ICMS incidente sobre a venda. No caso de 
bem(ns) imóvel(is), a venda será feita em caráter ad corpus, respondendo o adquirente com 
os custos inerentes à imissão na posse.  Tomazina, 15 de janeiro de 2020.  Eu, PAULO 
ROBERTO NAKAKOGUE, Leiloeiro Público Oficial, o digitei e subscrevi. 
 

OTO LUIZ SPONHOLZ JUNIOR 
Juiz de Direito 

                                       54 05.DOC 

  



EDITAL DE HASTA PÚBLICA E INTIMAÇÃO 

Edital de leilão do bem penhorado do devedor CLAUDINEI BENETTI  (CPF/CNPJ 
766.797.489-68), REICAFE COMÉRCIO INDUSTRIA EXP. E IMPORTAÇÃO DE CAFÉ 
LTDA (CPF/CNPJ 02.202.627/0001-50),  SUSANA FERREIRA BENETTI  (CPF/CNPJ 
028.957.289-41),  FERNANDO BENETTI  (CPF/CNPJ 073.464.979-70),   com possibilidade 
de arrematação da seguinte forma:  
 
PRIMEIRO(A) LEILÃO/PRAÇA: Dia 28 de fevereiro de 2020 às 13:00, se feriado, primeiro 
dia útil subsequente, que se realizará no Átrio do Fórum: Rua Conselheiro Avelino Antônio 
Vieira, 34 – Centro – Tomazina/PR, por lance não inferior ao valor da avaliação. 
 
SEGUNDO(A) LEILÃO/PRAÇA:  Dia 10 de março de 2020 às 13:00, se feriado, primeiro dia 
útil subsequente, que se realizará no Átrio do Fórum: Rua Conselheiro Avelino Antônio Vieira, 
34 – Centro – Tomazina/PR. .  A venda poderá ocorrer pela maior proposta, desde que não 
configure em preço vil, considerado como tal aquele que não atingir 55% do valor da 
avaliação.  
 
Os leilões serão realizados na modalidade interativa, ou seja, presencial e on line, no sítio 
www.nakakogueleiloes.com.br  
 
DADOS DO PROCESSO: 
Autos nº. 0000331-55.2008.8.16.0171 - Execução Fiscal 
Vara COMPETEÊNCIA DELEGADA DE TOMAZINA 
Exequente (01) PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL (PGFN) 
(CPF/CNPJ 00.394.460/0001-41) 
End. Exequente Rua: Brasil, 1100, Londrina/PR CEP: 86.010-200 (mov. 18.1 fls. 
246) 
Adv. Exequente Adriano Martins Portelinha (OAB/PR. 32.918)  (fl. 01)  
Executado (a) (01) CLAUDINEI BENETTI   (CPF/CNPJ 766.797.489-68) 
End. Executado(a) (01) Rua Manoel Ribas , 456, casa , Centro , Pinhalão/PR CEP:  
84.925-000 (mov. 18.1 fls. 246) 
Executado (a) (02) REICAFE COMÉRCIO INDUSTRIA EXP. E IMPORTAÇÃO DE 
CAFÉ LTDA  (CPF/CNPJ 02.202.627/0001-50) 
End. Executado(a) (02) Rua Pedro de Castro , 25, Vila Guarani , Pinhalão/PR CEP: 
86.570-000 (mov. 19.1 fls. 248) 
Executado (a) (03) SUSANA FERREIRA BENETTI   (CPF/CNPJ 028.957.289-41) 
End. Executado(a) (03) Rua : Pedro de Castro, 221, Vila Guarani, Pinhalão/PR CEP:  
84.925-000 (Mov.13.4 Fls. 237) 
Executado (a) (04) FERNANDO BENETTI   (CPF/CNPJ 073.464.979-70) 
End. Executado(a) (04) Rua Manoel Ribas , 456, Centro , Pinhalão/PR CEP: 84.925-000 
mov. 17.1 fls. 244 
Depositário Fiel (1) Claudinei Benetti (CPF nº 766.797.489-68)  
End. da Guarda (01) Fazenda Ribeirão Grande e Herval, S/Nº,  Bairro da Gruta , 
Jabot/PR (mov. 1.1 fls. 165) 
Depositário Fiel (2) Claudinei Benetti (CPF nº 766.797.489-68)  
End. da Guarda (02) Fazenda Ribeirão  , S/Nº, Tomazina/PR  (mov. 1.1 fls. 166) 
Penhora realizada  11/12/2013 (mov. 1.1 fls. 165/167) 
Débito Primitivo R$ 37,719.511,40  - 04/10/2019  
Débito Atualizado R$ 38.594.836,10  - 30/11/2019  
Qualificação do(s) Bem (01)..............................................................................R$   627.480,00 
Um Imóvel Rural com área de (8,964 alqueires) oito alqueires, novecentos sessenta e quatro 
milésimos, equivalente a 21,69 hectares ou ainda 216.928,80 m2, situados na Fazenda 
Ribeirão Grande e Herval, Bairro da Gruta, Município de Jaboti, nesta Comarca, dentro do 
seguinte caminhamento: Com ponto de partida denominado de (PP=0) marco de respeito de 
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madeira, cravado na divisa com terreno de Noé Dacol, na margem de uma estrada vicinal de 
sítios, segue daí por cercas de arame, nesta confrontação, com rumo de 34º27´ SE, em 22,10 
metros, indo ao P1, segue-se com rumo de 68º 23´ SE, em 42,00 metros, indo ao P2, segue 
com rumo de 78º10´ SE em 32,00 metros, indo ao P3, segue-se caminhamento por cercas de 
arame, com rumo de 35º36´ SE, em 25,20 metros, indo ao P4, segue-se com o rumo de 
70º47´ SO, em 52,00 metros, indo ao P5, segue com rumo 79º34´ SO em 57,00 metros, indo 
ao P6, em um marco de respeito deflete-se para direita e segue-se por cercas de arame na 
confrontação com Manoel Reginaldo Rodrigues Gonçalves, com rumo de 45º34´ em 53,50 
metros, indo ao P7, marco de cimento de respeito, na margem esquerda do Ribeirão Grande 
ou Pinhalão, segue-se o levantamento pelo referido rio acima, com rumo de 41º00´ SO, em 
43,00 metros, indo ao P8, deste com rumo de 10º00´ SE, em 26,00 metros, indo ao P9, 
segue-se com rumo 29º30´ SE, em 209,00 metros, indo ao P10, onde cravou um marco de 
respeito, deixa-se o rio e segue-se por seca, na confrontação com a mesma Susana Ferreira 
Benetti, com rumo de 89º30´ SO, em 400,00 metros, indo ao P11, onde cravou um marco de 
respeito, deflete-se para a direita e segue-se por cercas de arame na confrontação com 
Aquiles Vanzelli, com rumo de 09º18´ NO, em 236,50 metros, indo ao P12, com arco de 
respeito, deste rumo de 31º00´ NO, em 227,29 metros, mais 53,20 metros, de um total de 
280,49 metros, indo ao P13, em um marco de respeito junto de um pinus, deflete-se para a 
direita e segue-se por linha seca na confrontação anterior, com rumo de 47º25  NE, em 
265,10 metros, indo ao P14, na Rodovia PR 272, segue-se o levantamento pelo eixo desta 
Rodovia, sentido Pinhalão, com rumo de 89º00´ NE, em 172,60 metros, indo ao P15, marco 
cravado a 21,90 metros da estrada vicinal de sítios, segue por linha seca, margeando esta 
estrada na confrontação com Manoel Reginaldo Rodrigues Gonçalves, com rumo de 41º00´ 
NE em 136,30 metros, indo ao P16, em um marco de cimento de respeito sendo que em 
75,50 metros cruzou o eixo da referida estrada, deflete-se para a direita e segue-se por 
cercas de arame de respeito, na confrontação com Noé Decol, com rumo 86º30´ SO, em 
35,30 metros, indo ao P17, outro marco de cimento, deste segue-se com rumo de 86º30´ NO, 
em 104,10 metros, indo ao P18, deste com o rumo 83º45´ SO em 14,50 metros, indo ao P19, 
segue-se pela cerca com rumo de 59º30´ SO, em 19,30 metros, sendo que com este rumo 
retornou no marco inicial deste levantamento, com um perímetro de 2.226,19 metros lineares. 
Matricula nº 8.210 do Registro de Imóveis desta Comarca. Venda “Ad Corpus”. 
Qualificação do(s) Bem (02)...........................................................................R$  1.136.563,08 
Um imóvel rural consistente em (22,000 alqs.) vinte e dois alqueires equivalentes a 53,2 há. 
de terrenos de cultura, situados na Fazenda Ribeirão Grande, neste Município e Comarca, 
dentro do caminhamento seguinte: Partimos de um ponto denominado de 0=PP, seguimos 
confrontando com terras de José Braga  
Ribeiro por uma reta de 58,00 metros e rumo de 10º SE até o P1, segue então por uma reta 
de 332,00 metros e rumo de 26º09´ SE, até o P2, 80,00 metros e rumo de 18º29´ SE até o P3, 
93,00 metros e rumo de 24º40´ SE até o P4, 57,00 metros rumo de 25º40´ SE até o P5, 30,50 
metros e rumo 1º04 SO até P6, 27,70 metros e rumo 0º43´SO até o P7, 96,00 metros e rumo 
de 5º47´ SE até o P8, 22,80 metros e rumo de 10º16´ SE até o P9, 37,5 metros e rumo de 
14º25´ SE até o P10 as margens do Ribeirão Grande, segue-se por este acima por uma reta 
de 40,6 metros e rumo de 14º27´ SO até P11, 42,00 metros e rumo 75º57´ SO até o P12, 
32,80 metros e rumo de 73º13´ SE até P13, 41,00 metros e rumo de 31º56´ SO até o P14, 
127,70 metros e rumo de 73º02´ NO até o P15, 61,00 metros e rumo de 60º08´ SO até P16, 
30,00 metros e rumo de 71º28´ SO até P17, 57,00 metros e rumo de 52º16´ SO, até o P18, 
34,80 metros e rumo de 36º00´ SE até o P19, onde faz canto, deixando o Ribeirão e 
seguimos por divisa seca confrontando com Emílio Ribeiro Vale por uma reta de 5.221,00 
metros e rumo de 41º22´ NO até o P20, segue com 67,00 metros e rumo de 88º11´ SO até 
P21, 180,00 metros e rumo de 30º15´ NO até o P22, 21,00 metros e rumo de 31º13´ NO até 
P23, as margens de uma estrada, segue por uma reta de 401,00 metros e rumo de 30º17´ NO 
até o P24, onde faz canto, segue agora confrontando com sucessoras de amon por uma reta 
de 136,50 metros, até o P25, passando por uma água, segue  por uma  reta de 240,80 
metros, e rumo de 49º48´ NE até o P26, onde faz canto, segue agora confrontando com 



Antônio Monfré por uma reta de 36,00 metros, e rumo 30º05´ SE até o P 27, com 17,00 
metros e rumo de 77º12´, até P28, 182,00 metros e rumo 66º22´ NE até o P29, 61,00 metros 
e rumo 55º22´ NE até o 0=PP, perfazendo assim o perímetro. Matricula nº 6.355 do Registro 
de Imóveis desta Comarca. Venda “Ad Corpus”. 
 
Avaliação Primitiva  R$ 1.727.480,00  - 19/03/2019 (mov. 43.3 fls. 285/287)  
Avaliação Atualizada  R$ 1.764.043,08  - 30/11/2019  
 
DÉBITOS NÃO LEVANTADOS 
 
ÔNUS DA MATRÍCULA: 
  
MATRÍCULA Nº 8.210 
R.2/8.210 -  compra e venda – Adquirido por Suzana Ferreira Benetti casada com 
Claudinei Benetti. 
R.3/8.210 – Garantia Hipotecária – Credor: Banco Bradesco S.A – Devedores: E. 
Guimarães Café, designada asuntora Reicafé Comércio Indústria  Exportação e 
Importação de Café Ltda e Claudinei Benetti – Intervenientes Garantidores devedores 
solidários e avalistas: Claudinei Benetti e sua mulher Susana Ferreira Benetti. 
R.5/8.210 – PENHORA -  extraído dos Autos Nº 264/2006 1ª Vara Civel de Tomazina – 
Exequente: Banco Bradesco S/A – Executado: E.Guimarães Café e outros. 
R.7/8.210 -  PENHORA -  extraído do Processo RTOrd 027/2008 Vara do Trabalho de 
Wenceslau Bráz  - Exequente: Sidnei Bueno de Oliveira – Executados: Claudinei Benetti 
e outros. 
R.8/8.210 – PENHORA -  extraído do Processo RTOrd 030/2008 da Vara do Trabalho de 
Wenceslau Bráz – Exequente: Marcio Maia da Silva – Executados: Claudinei Benetti e 
outros. 
R.9/8.210 – PENHORA -  extraído do Processo RTOrd 322/2005 da Vara do Trabalho de 
Wenceslau Bráz – Exequente: Aguinaldo Batista Roberto – Executado: Claudinei 
Benetti. 
R.10/8.210 – PENHORA -  extraído do processo RTOrd 028/2008 da Vara do Trabalho de 
Wenceslau Bráz – Exequente: Giovani Teodoro Arana – Executado: Claudinei Benetti. 
R.14/8.210 -  PENHORA -  extraído dos autos nº 023/2008 1ª Vara Cível de Tomazina – 
Exequente: Fazenda Nacional – Executados: Claudinei Benetti e outros. 
R.15/8.210 – PENHORA -  extraído dos autos nº 014/2009 da 1ª Vara Civel de Tomazina – 
Exequente: Fazenda Nacional – Executados: Reicafé Com e In Exportação e Importação 
Café Ltda, Claudinei Benetti e Susana Ferreira Benetti. 
R.16/8.210 – PENHORA – Extraído Dos Autos nº 1104-95.2011 de Execução Fiscal da 1ª 
Vara Civel de Tomazina – Exequente: Fazenda Nacional – Executados: Reicafé Com e 
Ind Exportação e Importação Café Ltda, Claudinei Benetti e Susana Ferreira Benetti. 
R.17/8.210 – PENHORA -  extraído dos Autos nº 0818-49.2013.8.16.0171 de Execução 
Fiscal da 1ª Vara Civel de Tomazina. Exequente: Estado do Paraná – Executados: 
Reicafé – Com e Ind Exportação e Importação Café Ltda e Claudinei Benetti. 
Av.19/8.210 – Indisponibilidade de Bens – Processo nº 50055790620174047013 1ª Vara 
Federal de Jacarezinho. 
Av.20/8.210 -  Indisponibilidade de Bens -  Processo nº 00027200867209001 – Sidnei x 
Reicafé Vara do Trabalho de Wenceslau Bráz. 
Av.21/8.210 – Indisponibildade De Bens – Processo nº 29200867209000 Vara do 
Trabalho de Wenceslau Bráz. 
Av.23/8.210 – Indisponibilidade de Bens Processo nº 00022003820178160171 1ª Vara 
Civel, da Fazenda Pública, Acidentes do Trabalho, Registros Públicos e Corregedoria 
do Foro Extrajudicial. 



Av.24/8.210 – Indisponibilidade de Bens – Processo nº 00013940320178160171 1ª Vara 
Civel da Fazenda Pública, Acidentes do Trabalho, Registros Públicos e Corregedoria do 
Foro Extrajudicial. 
Av.25/8.210  - Indisponibilidade de Bens – Processo nº 00020875020188160171 1ª Vara 
Civel de Tomazina. 
MATRÍCULA Nº 6.355 
R.2/6.355 – COMPRA E VENDA -  Adquirentes:  Claudinei Benetti e Susana Ferreira. 
Av.8/6.355 -  Termo de Compromisso de reserva Legal Sisleg  assinado por Susana 
Ferreira Benetti e Claudinei Benetti. 
R.11/6.355 – Cédula de Crédito Bancário – Financiador: Cooperativa de Crédito Rural 
Paranapanema agência de japira/PR – Emitente: Reicafé Com. Ind Exp. Imp. Café Ltda. 
Avalistas/Intervenientes Garantidores: Claudinei Benetti e sua mulher Susana Ferreira 
Benetti. 
Av.13/6.355 -  Termo de Compromisso de Proteção de Reserva Legal Sisleg nº 
1.058.612-1 assinado na cidade de Jacarezinho, por Susana Ferreira Benetti e Claudinei 
Benetti Reserva Legal do Imóvel Sítio da gruta Localização: Bairro Fazenda Ribeirão. 
R.14/6.355  PENHORA -  extraído do Processo nº RTOrd  028/2008 Vara do Trabalho de 
Wenceslau Braz. Exequente: Giovani Teodoro Arana – Executado: Claudinei Benetti e 
outro. 
R.15/6.355 – PENHORA   -  extraído do Processo nº RTOrd 029/2008 Vara do Trabalho de 
Wenceslau Bráz/PR – Exequente: Lindomar Batista Berzeruska – Executados: Claudinei 
Benetti e outros. 
R.16/6.355 – PENHORA -  extraído dos Autos nº 2008.70.13.001014-6 Vara Federal  e JEF  
Adjunto de Jacarezinho/PR -  Exequente: Intituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – Executados: Claudinei Benetti e outros. 
R.17/6.355 – PENHORA -  extraído dos Autos nº 023/2008 – Exequente: Fazenda 
Nacional – Executados: Claudinei Benetti e outros. 
R.18/6.355 -  PENHORA -  extraído dos Autos nº 014/2009 1ª Vara Civel de Tomazina – 
Exequente: Fazenda Nacional – Executados: Reicafé – Com e Ind Exportação e 
Importação Café Ltda, Claudinei Benetti e Susana Ferreira Benetti. 
R.19/6.355 -  PENHORA -  extraído dos Autos nº 1104-95.2011 de Execução Fiscal da 1ª 
Vara Civel de Tomazina – Exequente: Fazenda Nacional – Executados: Reicafé –Com e 
Ind Exportação e Importação Café Ltda, Claudinei Benetti e Susana ferreira Benetti. 
Av.23/6.355-  Indisponibilidade de Bens -  expedida  Processo nº 
50055790620174047013 da 1ª Vara Federal de Jacarezinho. 
Av.25/6.355 – Indisponibilidade de Bens -  expedida pelo Processo nº 29200867209000 
Vara do Trabalho de Wenceslau Braz. 
Av.27/6.355 – Indisponibilidade de Bens -  Processo nº 00022003820178160171 Vara 
Civel da Fazenda Pública Acidentes do Trabalho de Tomazina. 
Av. 28/6.355 – Indisponibilidade de Bens -  Processo nº 00013940320178160171  da 1ª 
Vara Civel, da Fazenda Pùblica, Acidentes do Trabalho, Registros Públicos e 
Corregedoria do Foro Extrajudicial. 
Av.29/6.355 – Indisponibilidade de Bens -  Processo nº 00020875020188160171 da 1ª 
Vara Civel de Tomazina.  
  
LEILOEIRO: PAULO ROBERTO NAKAKOGUE, leiloeiro oficial, matr. JUCEPAR 12/048L. 
Os honorários do leiloeiro deverão ser depositados no ato da arrematação – tal como o preço. 
Em se tratando de arrematação, corresponderão a 5% (cinco por cento). Em caso de acordo, 
remição ou adjudicação, a comissão será de 2% (dois por cento). 
 
AD-CAUTELAM: Fica(m) o(s) devedor(es) CLAUDINEI BENETTI  (CPF/CNPJ 766.797.489-
68), REICAFE COMÉRCIO INDUSTRIA EXP. E IMPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA (CPF/CNPJ 
02.202.627/0001-50),  SUSANA FERREIRA BENETTI  (CPF/CNPJ 028.957.289-41),  
FERNANDO BENETTI  (CPF/CNPJ 073.464.979-70),   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   
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:  
Serão aceitos lances presenciais, no dia, hora e local acima descritos ou, ainda, aqueles 
ofertados pela Internet, através do sítio eletrônico www.nakakogueleiloes.com.br, desde que 
tenham realizado cadastramento prévio e envio da documentação exigida com 24 (vinte e 
quatro) horas de antecedência ao leilão.  O arrematante deverá pagar o preço no ato em 
observância ao Art. 892 do CPC. Nas hipóteses de arrematação ou adjudicação, as despesas 
necessárias para a efetivação da transferência dos bens, inclusive para o registro da carta de 
arrematação e baixa de averbações de penhoras, junto ao CRI, deverão ser suportadas pelo 
arrematante ou adjudicatário. Os arrematantes, adquirentes ou adjudicantes dos bens 
recebem-nos livres de hipotecas e demais ônus reais (art. 1499, inciso VI, do Código Civil) 
além de penhoras e débitos anteriores à aquisição relativos a tributos de âmbito municipal 
(IPTU e contribuição de melhoria), IPVA, licenciamento, inclusive aqueles de natureza 
PROPTER REM (art. 908, parágrafo único do CPC/2015), visto que tanto a arrematação 
quanto a alienação judicial por venda direta e a adjudicação têm natureza jurídica de 
aquisição originária, facultando-se aos credores a sub-rogação do valor dos débitos no preço 
ofertado pelo licitante, na forma do art. 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e 
o art. 908 § 2º do CPC/2015.  O(s) bem(ns) será(ão) vendido(s) no estado em que se 
encontra(m), sendo responsabilidade do(s) interessado(s) realizar prévia vistoria com o(s) 
depositário(s) indicado(s). Correrão por conta do adquirente as despesas inerentes à eventual 
regularização, transferência e expedição de carta de arrematação. No caso de bem(ns) 
móvel(is), o adquirente arcará com o imposto ICMS incidente sobre a venda. No caso de 
bem(ns) imóvel(is), a venda será feita em caráter ad corpus, respondendo o adquirente com 
os custos inerentes à imissão na posse.  Tomazina, 31 de janeiro de 2020.  Eu, PAULO 
ROBERTO NAKAKOGUE, Leiloeiro Público Oficial, o digitei e subscrevi. 
 

OTO LUIZ SPONHOLZ JUNIOR 
Juiz de Direito 

                                       54 05.DOC 
  



EDITAL DE HASTA PÚBLICA E INTIMAÇÃO 

Edital de leilão do bem penhorado do devedor ALCEOMAR CARSTEN FURINI  (CPF/CNPJ 
562.649.259-34),com possibilidade de arrematação da seguinte forma:  
 
PRIMEIRO(A) LEILÃO/PRAÇA: Dia 28 de fevereiro de 2020 às 13:00, se feriado, primeiro 
dia útil subsequente, que se realizará no Átrio do Fórum: Rua Conselheiro Avelino Antônio 
Vieira, 34 – Centro – Tomazina/PR, para a venda a quem mais der, desde que não se 
constitua preço vil, assim considerado o lance inferior a  da avaliação. 
 
SEGUNDO(A) LEILÃO/PRAÇA:  Dia 10 de março de 2020 às 13:00, se feriado, primeiro dia 
útil subsequente, que se realizará no Átrio do Fórum: Rua Conselheiro Avelino Antônio Vieira, 
34 – Centro – Tomazina/PR. .  A venda poderá ocorrer pela maior proposta, desde que não 
configure em preço vil, considerado como tal aquele que não atingir 55% do valor da 
avaliação.  
 
Os leilões serão realizados na modalidade interativa, ou seja, presencial e on line, no sítio 
www.nakakogueleiloes.com.br  
 
DADOS DO PROCESSO: 
Autos nº. 0000607-52.2009.8.16.0171 - Cumprimento de Sentença. 
Vara Juizado Especial Cível de Tomazina 
Exequente (01) AULDIR ANTONIO STIVAN  (CPF/CNPJ 089.814.429-91) 
End. Exequente Rua Ebenézer, 30 , Pilarzinho, CURITIBA/PR CEP: 80.520-690 
(Mov.50.1 fls.104). 
Adv. Exequente Luiz Miguel Vidal (OAB/PR. 30.028)  (mov. 1.1 fls. 08)  
Executado (a) (01) ALCEOMAR CARSTEN FURINI   (CPF/CNPJ 562.649.259-34) 
End. Executado(a) (01) Rua Ivo Leão, n°507, Alto da Glória , CURITIBA//PR CEP: 
80.030-180 (Mov.50.1 fls.104). 
Depositário Fiel (1) Alceomar Carsten Furini. 
End. da Guarda (01) Rua Padre Camargo, s/n, Tomazina/PR CEP: 84935-000 (mov. 
104.1 fls. 206). 
Penhora realizada  06/11/2018 (mov. 75.1 fls. 162) 
Débito Primitivo R$ 45.384,64 - 31/03/2018 (mov. 62.2 fls. 123). 
Débito Atualizado R$ 57.743,92 - 17/10/2019  
Qualificação do(s) Bem (01).......................................................................R$ 19.647,02 
Uma parte ideal correspondente a 0,489 alqueire, ou seja 1/9 (um nono) do imóvel, sendo 
esta cota de ALCEOMAR CARSTEN E CLÁUDIO VILAS BOAS FURINI, parte esta encravada 
em um imóvel rural com área de quatro alqueires, quatrocentos e oito milésimos (4,408 alq), 
situado na Fazenda Corredeira, neste Município e Comarca, dentro do seguinte 
caminhamento: ao NORTE, por uma estrada divisando com Marcos vieira por 206,25 metros 
e por cerca com rumo 79º47´49” NE, por mais 151,65 metros: a LESTE, divisando com 
Romeu Aires Ribeiro por cerca com rumo 02º27´34” SE por 275,98 metros: ao SUL, divisando 
por cerca com Romeu Aires Ribeiro com rumo 56º12´41”SO por 314,53 metros: a OESTE, 
divisando por cerca com Sebastião Ribeiro Azevedo com rumo 13º01´25”NO por mais 448,47 
metros, até o ponto de partida. Matricula nº 9.167 do C.R.I. de Tomazina/PR. "Venda "Ad 
Corpus". 
Qualificação do(s) Bem (02)..........................................................................R$ 1.674,42 
Uma parte ideal de 34,425m2 de terreno incravado em um imóvel  urbano, consistente em um 
lote de terreno  “de fundos”, situado no quadro urbano desta cidade, medindo e confrontando: 
Limita-se ao NORTE, partindo da estaca 07, com propriedade de Petrolina Vilas Boas Furini, 
medindo 10,00m de distancia, até estaca 08; limita-se a LESTE, partindo da estaca 08, com 
propriedade de Pedro Daniel da Silva, numa distância de 43,50m, até a estaca 09: limita-se 
ao SUL, partindo da estaca 09, com o Rio das Cinzas, numa distância de 10,40, até estaca 
10: limita-se a OESTE, partindo da estaca 10 com área denominada “área A”, numa distancia 

http://www.nakakogueleiloes.com.br/


de 39,50m, até a estaca 07, fechando o polígono com 413,10m2 (quatrocentos e treze metros 
e dez decímetros  quadrados). Matricula nº 5.448 do C.R.I.Tomazina/PR. Venda "Ad Corpus". 
Qualificação do(s) Bem (03).......................................................................R$ 18.414,56 
Uma parte ideal de 43,3645m2 de terreno eincravado em um imóvel urbano: conforme AV-
2/2.423, porção A – uma área remanescente, divisando a frente com a Rua Padre Camargo 
na extensão de 14,00m. a DIREITA com Pedro Daniel da Silva Filho, na extensão de 49,00m; 
aos FUNDOS, COM Cláudio Vilas Boas Furini na extensão de 12,00m; e a ESQUERDA com 
a porção desmembrada na extensão de 29,00m em diagonal e mais 12,50m e perpendicular a 
Rua, tornando ao ponto de partida, com área de 520,3750m2.  Matricula nº 2.423 do C.R.I. 
Tomazina/PR . Venda "Ad Corpus". 
 
Avaliação Primitiva  R$ 39.560,00 - 09/05/2019 (mov. 104.1 fls. 205/206) 
Avaliação Atualizada  R$ 39.736,00 - 17/10/2019  
 
DÉBITOS NÃO LEVANTADOS. 
 
ÔNUS DA MATRÍCULA:  
Av.1/9.167- FORMAL DE PARTILHA - dos Autos nº 153/2005, o imóvel que se refere a 
presente matricula foi adquirido em partes igual, ou seja, 1/9 para cada herdeiro. JOSE 
ALUIZO CARTEN, GILMAR CARSTEN,DAGMAR CARSTEN,GUIOMAR APARECIDADE 
DE SOUZA,ROSIMAR VALDOMIRA CARSTEN SOARES, ALCEOMAR CARSTEN FURINI,  
LUCIMAR CARTEN, GILMAR CARSTEN DE FARIAS, TELMARA CARSTEN VIEIRA, por 
direitos hereditários no ESPOLIO DE JOSÉ ALFINO CARTEN. 
Av.2/9.167-INDISPONÍVEL – dos Autos nº 298/2008,  da Ação Cível Público,  do Ofício do 
Juízo de Direito desta Comarca. Requerente: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 
PARANÁ.  Requerido: ALCEOMAR CARSTEN FURINI e seu marido CLAUDIO VILAS 
BOAS FURINI. 
Av.3/9.167-INDISPONÍVEL – dos Autos nº 176/2005,  da Ação Cível Público,  do Ofício do 
Juízo de Direito desta Comarca. Requerente: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 
PARANÁ.  Requerido: ALCEOMAR CARSTEN FURINI e seu marido CLAUDIO VILAS 
BOAS FURINI. 
Av.4/9.167-INDISPONÍVEL – dos Autos nº 302/2006,  da Ação Cível Público,  do Ofício do 
Juízo de Direito desta Comarca. Requerente: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 
PARANÁ.  Requerido: ALCEOMAR CARSTEN FURINI e seu marido CLAUDIO VILAS 
BOAS FURINI. 
Av.5/9.167-INDISPONÍVEL – dos Autos nº 284/2006,  da Ação Cível Público,  do Ofício do 
Juízo de Direito desta Comarca. Requerente: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 
PARANÁ.  Requerido: ALCEOMAR CARSTEN FURINI e seu marido CLAUDIO VILAS 
BOAS FURINI. 
R.10/9.167-PENHORA – dos Autos nº 2007.70.13.000827-5, da Vara Federal e JEF 
Adjunto de Jacarezinho/PR. Exequente: UNIÃO – ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO.  
Executado: CLAUDIO VILAS BOAS FURINI e outro. 
R.11/9.167-PENHORA – extraído dos Autos nº 5000332-54.2011.404.7013, da Vara 
Federal e JEF Adjunto de Jacarezinho/PR. Exequente: UNIÃO – ADVOCACIA GERAL DA 
UNIÃO.  Executado: CLAUDIO VILAS BOAS FURINI. 
R.13/9.167-PENHORA – extraído dos Autos nº 0000299-69.2016.8.16.0171, da 
Competência Delegada de Tomazina/PR. Exequente: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 
CEF.  Executado: A.C. FURINI ESTACIONAMENTO – ME. e ALCEOMAR CARSTEN 
FURINI. 
Av.4/5.448-INDISPONÍVEL – dos Autos nº 083/2005,  da Ação Cível Público,  do Ofício do 
Juízo de Direito desta Comarca. Requerente: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 
PARANÁ.  Requerido: CLAUDIO VILAS BOAS FURINI. 



R.7/5.448-PENHORA – extraído dos Autos nº 5000332-54.2011.404.7013, da Vara Federal 
e JEF Adjunto Jacarezinho/PR. Exequente: UNIÃO – ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO.  
Executado: CLÁUDIO VILAS BOAS FURINI. 
R.8/5.448-PENHORA – extraído dos Autos nº 5000133-66.2010.404.7013, da Vara Federal 
e JEF Adjunto Jacarezinho/PR. Exequente: UNIÃO – ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO.  
Executado: CLÁUDIO VILAS BOAS FURINI. 
R.6/2.423 – INDISPONÍVEL - extraído dos Autos nº 093/2005 da Vara Cível Tomazina – 
requerente MINISTÉRIO PÙBLICO DO ESTADO DO PARANÁ, procede-se a presente 
averbação para fazer constar neste matricula, que ´´parte ideal.´´ correspondente a 
43.3645m² do R.5/2423 anterior, de propriedade de CLÁUDIO VILAS BOAS FURINI. 
R.8/2.423 – COMPRA E VENDA – Parte ideal do imóvel a que se refere a presente 
matricula dos Rs. 4 e 5/2.448, foi adquirida por  EDNEIA VILAS BOAS FURINI, compra 
feita a: EUDOCIO APARECIDO FURINI. 
R.10/2.423-PENHORA – extraído dos Autos nº 5000332-54.2011.404.7013, da Vara 
Federal e JEF Adjunto Jacarezinho/PR. Exequente: UNIÃO – ADVOCACIA GERAL DA 
UNIÃO.  Executado: CLÁUDIO VILAS BOAS FURINI. 
R.11/2.423-PENHORA – extraído dos Autos nº 5000133-66.2010.404.7013, da Vara 
Federal e JEF Adjunto Jacarezinho/PR. Exequente: UNIÃO – ADVOCACIA GERAL DA 
UNIÃO.  Executado: CLÁUDIO VILAS BOAS FURINI. 
  
LEILOEIRO: PAULO ROBERTO NAKAKOGUE, leiloeiro oficial, matr. JUCEPAR 12/048L. 
Os honorários do leiloeiro deverão ser depositados no ato da arrematação – tal como o preço. 
Em se tratando de arrematação, corresponderão a 5% (cinco por cento). Em caso de acordo, 
remição ou adjudicação, a comissão será de 2% (dois por cento). 
 
AD-CAUTELAM: Fica(m) o(s) devedor(es) ALCEOMAR CARSTEN FURINI  (CPF/CNPJ 
562.649.259-34),  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   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:  
Serão aceitos lances presenciais, no dia, hora e local acima descritos ou, ainda, aqueles 
ofertados pela Internet, através do sítio eletrônico www.nakakogueleiloes.com.br, desde que 
tenham realizado cadastramento prévio e envio da documentação exigida com 24 (vinte e 
quatro) horas de antecedência ao leilão.  O arrematante deverá pagar o preço no ato em 
observância ao Art. 892 do CPC. Nas hipóteses de arrematação ou adjudicação, as despesas 
necessárias para a efetivação da transferência dos bens, inclusive para o registro da carta de 
arrematação e baixa de averbações de penhoras, junto ao CRI, deverão ser suportadas pelo 
arrematante ou adjudicatário. Os arrematantes, adquirentes ou adjudicantes dos bens 
recebem-nos livres de hipotecas e demais ônus reais (art. 1499, inciso VI, do Código Civil) 



além de penhoras e débitos anteriores à aquisição relativos a tributos de âmbito municipal 
(IPTU e contribuição de melhoria), IPVA, licenciamento, inclusive aqueles de natureza 
PROPTER REM (art. 908, parágrafo único do CPC/2015), visto que tanto a arrematação 
quanto a alienação judicial por venda direta e a adjudicação têm natureza jurídica de 
aquisição originária, facultando-se aos credores a sub-rogação do valor dos débitos no preço 
ofertado pelo licitante, na forma do art. 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e 
o art. 908 § 2º do CPC/2015.  O(s) bem(ns) será(ão) vendido(s) no estado em que se 
encontra(m), sendo responsabilidade do(s) interessado(s) realizar prévia vistoria com o(s) 
depositário(s) indicado(s). Correrão por conta do adquirente as despesas inerentes à eventual 
regularização, transferência e expedição de carta de arrematação. No caso de bem(ns) 
móvel(is), o adquirente arcará com o imposto ICMS incidente sobre a venda. No caso de 
bem(ns) imóvel(is), a venda será feita em caráter ad corpus, respondendo o adquirente com 
os custos inerentes à imissão na posse.  Tomazina, 15 de janeiro de 2020.  Eu, PAULO 
ROBERTO NAKAKOGUE, Leiloeiro Público Oficial, o digitei e subscrevi. 
 

OTO LUIZ SPONHOLZ JUNIOR 
Juiz de Direito 
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EDITAL DE HASTA PÚBLICA E INTIMAÇÃO 

Edital de leilão do bem penhorado do devedor Reicafe Comércio Industria Exp. E Importação 
de Café Ltda  (CPF/CNPJ 02.202627/0001-50), com possibilidade de arrematação da 
seguinte forma:  
 
PRIMEIRO(A) LEILÃO/PRAÇA: Dia 28 de fevereiro de 2020 às 13:00, se feriado, primeiro 
dia útil subsequente, que se realizará no Átrio do Fórum: Rua Conselheiro Avelino Antônio 
Vieira, 34 – Centro – Tomazina/PR, para a venda a quem mais der, desde que não se 
constitua preço vil, assim considerado o lance inferior a  da avaliação. 
 
SEGUNDO(A) LEILÃO/PRAÇA:  Dia 10 de março de 2020 às 13:00, se feriado, primeiro dia 
útil subsequente, que se realizará no Átrio do Fórum: Rua Conselheiro Avelino Antônio Vieira, 
34 – Centro – Tomazina/PR. .  A venda poderá ocorrer pela maior proposta, desde que não 
configure em preço vil, considerado como tal aquele que não atingir 55% do valor da 
avaliação.  
 
Os leilões serão realizados na modalidade interativa, ou seja, presencial e on line, no sítio 
www.nakakogueleiloes.com.br  
 
DADOS DO PROCESSO: 
Autos nº. 0000684-61.2009.8.16.0171 - Execução Fiscal 
Vara COMPETENCIA DELEGADA DE TOMAZINA 
Exequente (01) Procuradoria da Fazenda Nacional (PGFN)  (CPF/CNPJ 
00.394.460/0001-41) 
End. Exequente Rua Brasil, 1100, Centro, -Londrina/PR CEP: 86.010-200 (mov. 
33.1 fl. 147) 
Adv. Exequente Adriano Martins Portelinha (OAB/PR. 32.918)  (fI. 01) 
Executado (a) (01) Reicafe Comércio Industria Exp. E Importação de Café Ltda   
(CPF/CNPJ 02.202627/0001-50) 
End. Executado(a) (01) Rua Teolindo de Moraes, 127, Vila Gomes – Pinhalão, 
Tomazina/PR CEP: 84.925 -000 (mov. 33.1 fl. 147) 
Depositário Fiel (1) Claudinei Benetti   
End. da Guarda (01) Fazenda Ribeirão Grande , s/nº, Bairro da Gruta , Tomazina/PR 
CEP: 84.925-00 (mov. 1.1 fls. 81/83) 
Depositário Fiel (2) Claudinei Benetti   
End. da Guarda (02) Fazenda Ribeirão Grande , s/nº, Bairro da Gruta – Pinhalão , 
Tomazina/PR CEP: 84.925-00 (mov. 1.1 fls. 81/83) 
Penhora realizada  04/12/2014 (mov. 1.1 fls. 81/83) 
Débito Primitivo R$ 3.109.319,48  - 26/06/2018 (mov. 8.2 fls. 104/105) 
Débito Atualizado R$ 3.771.389,56  -  30/10/2019  
Qualificação do(s) Bem (01)...............................................................................R$ 1.119.978,18 
Um imóvel rural consistente em Vinte e dois alqueires (22,00 Alqs.) Equivalente a 53,2 há, de 
terrenos de cultura, situada na Fazenda Ribeirão Grande, neste Município e Comarca, dentro 
do caminhamento seguinte: Partimos de um ponto denominado de O-PP, seguimos 
confrontando com terra de José Braga Ribeiro, por uma reta de 58,00m e rumo de 10° SE até 
o P1, segue então por uma reta de 332,00m e rumo de 26°09'SE até o P2, 80,00m em rumo 
de 18°29'SE até o P3, 93,00m e rumo de 24°40'SE até o P4, 57,00m e rumo de 25°40'SE até 
P5; 30,SOm e rumo 1°04'SO até o P6; 27,70m e rumo de 0º43'SO até o P7; 96,00m e rumo 
5°4TSE até o P8, 22,80m rumo de 10016'SE até o P9, 37,5m e rumo 14°25' SE até P10 as 
margens do Ribeirão Grande, segue por este acima por uma reta de 40,6m e rumo 14°2TSO 
até o P11; 42,00m e rumo de 75°5TSO até o P12; 31,80m e rumo de 73°13'SE ate P13; 
41,00m e rumo de 31°56'SO até P14; 127,70m e rumo de 73°02'NO até P15; 61,00m e rumo 
de 60008'SO até o P16; 30,00m e rumo de 71°28'SO até P17; 57,00m e rumo de 52°16'SO 
até P18; 34,80m e rumo de 36°00'SE até o P19; onde faz canto, deixamos o Ribeirão e 

http://www.nakakogueleiloes.com.br/


seguimos por divisa seca confrontando com Emílio Ribeiro do Vale, por uma reta de 522,00m 
e rumo de 41°22'NO até P20; segue com 67,00m e rumo de 86°11'SO até P21; 180,00m e 
rumo de 30015'NO ate P22; 21,00m e rumo de 31°13'NO até P23; as margens de uma 
estrada, segue por uma reta de 401,00m e rumo de 3001TNO até P24, onde faz canto, segue 
agora confrontando com sucessores de Arnom por uma reta de 136,5m, até o P25, passando 
por uma água, segue por uma reta de 240,80m e rumo de 49°48'NE até P26, onde faz canto, 
segue gora confrontando com Antônio Monfré por uma reta de 368,00m e rumo de 30005'SE 
ate o P27; com 17,00m e rumo 77°12'NE até o P28; 182,00m e rumo de 66°22'NE até o P29; 
61,00m e rumo  de 55°22'NE até o O=PP, perfazendo assim o perímetro.O imóvel acima 
descrito possui apenas pouco mais da metade de sua área, mais ou menos 14 há cultivável e 
já com plantação de soja e pouco de pés de café com solo predominantemente arenoso , 
enquanto que o restante cerca de 08 há, compreende área de terreno inclinado e reserva 
legal INCRA  O711.160.007.633-9.. Proprietário: Vanderleia Ribeiro do Vale Chagas, Nelci 
Jesus do Vale Vitor, Maria Celia do Vale Aires Ribeiro, Gilmara ribeiro do Vale Pereira, 
Oneide do Vale Barros,  Matricula n° 6.355 do CRI de Tomazina/PR. Venda “Ad Corpus”. 
Qualificação do(s) Bem(02)......................................................................R$  638.876,28 
Um imóvel rural com área de Oito Alqueires, novecentos e sessenta e Quatro Milésimos 
(8,964 alqueires), equivalentes a 21,69 hectares ou ainda 216.928,80m2, situada na Fazenda 
Ribeirão Grande 
e Herval, Bairro da Gruta, Município de Jáboti, nesta Comarca, dentro do seguinte 
caminhamento: Com 
ponto de partida denominada de PP=O marco de respeito de madeira, cravado na divisa com 
terreno de Noé Decol, na margem de uma estrada vicinal de sítios, segue-se daí por cerca de 
arame, nesta confrontação com rumo de 34°2TSE, em 22,10 metros, indo ao P1, segue-se 
com rumo de 68°23'SE, em 42,00 metros, indo ao P2, segue com rumo de 78°10'SE em 32,00 
metros, indo ao P3, segue-se o levantamento por cerca de arame, com rum de 35°36 SE, em 
25,20 metros indo ao P4, segue-se com o rumo de 7004TSO, em 52,00 metros, indo ao P5, 
segue com rumo de 79°34'SO, em 57,00 metros, indo ao P6, em um marco de respeito 
deflete-se para a direita e segue-se por uma cerca de arame na confrontação com Manoel 
Reginaldo Rodrigues Gonçalves, com rumo de 45°34'em 53,50m metros, indo ao P7, marco 
de cimento de respeito, na margem esquerda do Ribeirão Grande ou Pinhalão, segue-se o 
levantamento pelo referido no acima, com rumo de 41°00'SO, em 43,00 metros, indo ao P8 , 
deste com o rumo de 10000'SE, em 26,00 metros indo ao P9, segue-se cm rumo de 
29°30'SE, em 209,00 metros, indo ao P10, onde cravou um marco de respeito, deixa-se o rio 
e segue-se por linha seca, na confrontação com mesma Susana Ferreira Benetti, com rumo 
de 59°30'SO em 400,00 metros, indo ao P11, onde cravou um marco de respeito, deflete-se 
para a direita e segue-se por cercas de arame na confrontação com Aquiles Vanzelli, com 
rumo de 09°18'NO, em 236,50 metros, indo ao P12, com marco de respeito, deste rumo de 
31°00'NO, em 227,29 metros, mais 53,20 metros de um total de 280,49 metros, indo ao P13, 
em marco de respeito junto de um pinus, deflete-se para direita e segue por uma linha seca 
na confrontação anterior, com rumo de 47°25 'NE, e 265,10 metros, indo ao P14, na Rodovia 
PR 272, segue-se o levantamento pelo eixo desta Rodovia, sentido Pinhalão, com rumo de 
89°00'NE, em 172,60 metros, indo ao P15, marco cravado a 21,90 metros da estrada vicinal 
de sítios, segue-se por uma linha seca, margeando esta estrada na confrontação com Manoel 
Reginaldo Rodrigues Gonçalves, com rumo de 41°OO'NE, em 136,30 metros, indo ao P16, 
em um marco de cimento de respeito sendo que em 75,50 metros cruzou o eixo da' referida 
estrada, deflete-se para a direita e segue-se por cerca de arame de respeito na confrontação 
com Noé Decol, com rumo 86°30'SO, em 35,30 metros, indo ao P17, outro marco de cimento, 
deste segue-se com rumo de 86°30' NO, em104,10 metros, indo ao P18, deste com rumo 
83°45'SO, em 14,50 metros indo ao P19, segue-se pela cerca com rumo de 59°30'SO, em 
19,30 metros, sendo que com este rumo retornou no marco inicial deste levantamento, com 
um perímetro de 2.226,19 metros lineares. Proprietário: Joao Raimundo de Carvalho. Trata-se 
de uma área rural com solo fértil, apto a várias culturas, considerando mais ainda que está 
localizada as margens da Rodovia Pinhlão/Japira, em frente ao Parque Industrial Pinhalão, 



onde foram construídos diversos açudes (secos). Matricula n° 8.210 do CRI de Tomazina/PR. 
Venda “Ad Corpus”. 
 
Avaliação Primitiva  R$ 1.727.480,00 – 19/03/2019   - (mov. 20.1 fls. 125/127) 
Avaliação Atualizada  R$ 1.758.854,46  - 30/10/2019  
 
DÉBITOS NÃO LEVANTADOS 
 
ÔNUS DA MATRÍCULA:  
MATRÍCULA: 
R.3/8.210 – GARANTIA HIPOTECÁRIA E OUTRA AVENÇAS – Credor: BANCO 
BRADESCO S/A – Devedores: E. GUIMARÃES - CAFÉ – Assuntora: REICAFÉ 
COMÉRCIO INDÚSTRIA EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA e CLAUDINEI 
BANETTI – Intervenientes, Garantidores, devedores solidários e avalistas: CLAUDINEI 
BANETTI e SUZANA FERREIRA BENETTI 
R.5/8.210 -  PENHORA – Autos 264.2006- 1ª V.C.TOMAZINA/PR – Exequente: BANCO 
BRADESCO S/A – Executado: E. GUIMARÃES E OUTROS  
R.7/8.210 – PENHORA - Processo RTOrd 027/2008 – VARA  DO TRABALHO DE 
WENCESLAU BRAZ-PR - Exequente: SIDNEI BUENO DE OLIVEIRA – Executado: 
CLAUDINEI BNETTI E OUTROS  
R.8/8.210 – PENHORA – Processo  RTOrd 030/2008 – VARA DO TRABALHO DE 
WENCESLAU BRAZ-PR – Exequente: MARCIO MAIA DA SILVA – Executado: 
CLAUDINEI BANETTI E OUTROS  
R.9/8.210 – PENHORA – Processo RTOrd 322/2008 – VARA DO TRABALHO DE 
WENCESLAU BRAZ -  Exequente: AGUINALDO BATISTA ROBERTO – Executado: 
CLAUDINEI BENETTI 
R.10/8.210 – PENHORA – Processo RTOrd 028/2008 – 1ª VARA DO TRABALHO DE 
WENCESLAU  
BRAZ-PR – Exequente: GIOVANI TEODORO ARANA – Executado: CLAUDINEI BENETTI  
AV.12/8.210 – CANCELAMENTO – Oficio 2.123.423/21010 – VARA DO TRABLHO DE 
WENCESLAU fica cancelada a penhora constante no R.6/8.210 
R.14/8.210 – PENHORA – Autos 023/2008 – 1ª V.C. DE TOMAZINA-PR – Exequente: 
FAZENDA NACIONAL – Executado: CLAUDINEI BAENTTI E OUTROS  
R.15/8.210 – PENHORA – Autos 014/2009 – 1ª V.C. DE TOMAZINA – Exequente: 
FAZENDA NACIONAL – Executado: REICAFÉ- COMERCIO E IND. EXPORTAÇÃO E 
IMPORTAÇÃO CAFÉ LTDA, CLAUDINEI BANETTI E SUZANA FERREIRA BENETTI  
R.16/8.210 – AUTO DE PENHORA AVALIAÇÃO E DÉPOSITO – Autos 1104-95.2011 – 
VARA DA F. P. DE TOMAZINA – Exequente: FAZENDA NACIONAL – Executado: 
REICAFÉ- COMERCIO E IND. EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO CAFÉ LTDA, CLAUDINEI 
BANETTI E SUZANA FERREIRA BENETTI  
R.17/8.210 – PENHORA – Autos 0818-49.2013.8.16.0171 – 1ª VARA CIVEL DE TOMAZINA 
– Exequente: ESTADO DO PARANA – Executado: REICAFÉ- COMERCIO E IND. 
EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO CAFÉ LTDA E CLAUDINEI BANETTI  
AV.19/8.210 – INDISPONIBILIDADE DE BENS – Processo 50055790620174047013 - 1ª 
VARA FEDERAL DE JACAREZINHO-PR – Ação civil de Improbidade  Administrativa   
AV.21/8.210 – INDISPONIBILIDADE DE BENS – Processo 29200867209000 – 1ª VARA DO 
TRABALHO DE WENCESLAU BRAZ – RECLAMATÓRIA  
AV.22/8.210 – CANCELAMENTO – Determinação do  Juiz da 1ª  VARA DO TRABALHO 
DE WENCESLAU BRAZ-PR – Ficam canceladas as indisponibilidades constante nos 
AVs.18 e 20/8.210 
AV.23/8.210 – INDISPONIBILIDADE DE BENS – Processo 00022003820178160171 – 
VARA DA F.P. DE TOMAZINA - Ação Civil Pública  
AV.24/8.210 – INDISPONIBILIDADE DE BENS -  Processo 00013940320178160171 – 
VARA DA F. P. TOMAZINA - Ação Civil Pública  



AV.25/8.210 - INDISPONIBILIDADE DE BENS -  Processo 00020875020188160171 – 
VARA DA F. P. DE TOMAZINA - Ação Civil Improbidade Administrativa  
AV.5/6.355 – CANCELAMENTO – A requerimento expedida pela COOPERATIVA DE 
CRÉDITO RURAL PARANAPANEMA ficam canceladas as responsabilidades constantes 
nos Rs. 3 e 4/6.355 
AV.8/6.355 – TERMO DE COMPROMISSO DE RESERVA LEGAL – nº 1.058.612-1. 
Assinado por SUZANA FERREIRA BENETTI e CLAUDINEI BENETTI  e INSTITUTO 
AMBIENTAL DO PARANÁ sobre a área de 10.6400 hectares correspondendo a 20,00% 
da área total deste imóvel 
AV.9/6.355 – CANCELAMENTO - A requerimento expedida pela COOPERATIVA DE 
CRÉDITO RURAL PARANAPANEMA ficam canceladas as responsabilidades constantes 
nos R.6/6.355 
AV.10/6.355 – CANCELAMENTO - A requerimento expedida pela COOPERATIVA DE 
CRÉDITO RURAL PARANAPANEMA ficam canceladas as responsabilidades constantes 
nos R.7/6.355 
R.11/6.355 – CÉDULA DE CRÉDITO BANCARIO – nº A61130260-8 – Financiador: 
COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL PARANAPANEMA – Emitente: REICAFÉ 
COMERCIO INDÚSTRIA EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA – 
Avalistas/intervenientes Garantidores: CLAUDINEI BENETTI e SUZANA FERREIRA 
BENETTI 
AV.13/6.355 - TERMO DE COMPROMISSO DE RESERVA LEGAL – nº 387/99 e 3.320/04. 
Assinado por SUZANA FERREIRA BENETTI e CLAUDINEI BENETTI e INSTITUTO 
AMBIENTAL DO PARANÁ sobre a área de 4.5060 hectares correspondendo a 8,47% da 
área total de 53.2000 hectares 
R.14/6.355 – PENHORA – Processo RTOrd 028/2008 – VARA DO TRABALHO DE 
WENCESLAU BRAZ/PR – Exequente GIOVANI TEODORO ARANA – Executado: 
CLAUDINEI BENETTI E OUTRO  
R.15/6.355 – PENHORA – Processo RTOrd 029/2008 - VARA DO TRABALHO DE 
WENCESLAU BRAZ/PR – Exequente: LINDOMAR BATISTA BERZERUSKA – Executado; 
CLAUDINEI BENETTI E OUTRO  
R.16/6.355 – PENHORA –Autos 2008.70.13.001014-6 – VARA FEDERAL  E JEF ADJUNTO 
DE JACAREZINHO/PR - EXEQUENTE: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E 
DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA – Executado: CLAUDINEI BANETTI E 
OUTRO   
R.17/6.355 – PENHORA – Autos 023/2008 – VARA DA F. P. DE TOMAZINA - Exequente: 
FAZENDA NACIONAL – Executado: CLAUDINEI BENETTI E OUTRO 
R.18/6.355 – PENHORA – Autos 014/2009 –  VARA DA F. P. DE TOMAZINA - Exequente: 
FAZENDA NACIONAL – Executado: REICAFÉ COMERCIO INDÚSTRIA EXPORTAÇÃO E 
IMPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA, CLAUDINEI BENETTI e SUZANA FERREIRA  
R.19/6.355 – PENHORA – Autos 1104-95.1011 – VARA DA F. P. DE TOMAZINA - 
Exequente: FAZENDA NACIONAL – Executado: REICAFÉ COMERCIO INDÚSTRIA 
EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA, CLAUDINEI BENETTI e SUZANA 
FERREIRA BENETTI  
R.20/6.355 – PENHORA – Autos 0818-49.2013.8.16.0171 – VARA DA F. P. DE TOMAZINA 
-  Exequente: ESTADO DO PARANÁ – Executado: REICAFÉ COMERCIO INDÚSTRIA 
EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA, CLAUDINEI BENETTI e SUZANA 
FERREIRA BENETTI  
AV.21.6.355 – CANCELAMENTO – Autos 073/2007 1ª V.C. DE TOMAZINA fica cancelada 
a penhora constante no R.12/6.355 
AV.23/6.355 - INDISPONIBILIDADE DE BENS – Autos  50055790620174047013 – 1ª VARA 
FEDERAL DE JACAREZINHO/PR – Ação Civil De Improbidade Administrativa  
AV.25/6.355 - INDISPONIBILIDADE DE BENS – 29200867209000 – VARA DO TRABALHO 
DE WENCESLAU BRAZ/PR – Reclamatória Trabalhista  



AV.26/6.355 – CANCELAMENTO – autos 27-2008-672-09-00-1 – VARA DO TRABALHO 
DE WENCESLAU BRAZ/PR conforme determinação do Juiz da, cancela a 
indisponibilidade constante nos AVs. 22 e 24/6.355 
AV.27/6.355 - INDISPONIBILIDADE DE BENS – Autos  00022003820178160171 – VARA 
DA F. P. DE TOMAZINA Ação Civil Pública  
AV.28/6.355 - INDISPONIBILIDADE DE BENS – Autos  00013940320178160171 – VARA 
DA F.P. DE TOMAZINA Ação Civil Pública  
AV.29/6.355 - INDISPONIBILIDADE DE BENS – Autos  00020875020188160171 – VARA 
DA F.P. DE TOMAZINA Ação Pública De Improbidade Administrativa  
 
LEILOEIRO: PAULO ROBERTO NAKAKOGUE, leiloeiro oficial, matr. JUCEPAR 12/048L. 
Os honorários do leiloeiro deverão ser depositados no ato da arrematação – tal como o preço. 
Em se tratando de arrematação, corresponderão a 5% (cinco por cento). Em caso de acordo, 
remição ou adjudicação, a comissão será de 2% (dois por cento). 
 
AD-CAUTELAM: Fica(m) o(s) devedor(es) Reicafe Comércio Industria Exp. E Importação 
de Café Ltda  (CPF/CNPJ 02.202627/0001-50), 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   
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:  
Serão aceitos lances presenciais, no dia, hora e local acima descritos ou, ainda, aqueles 
ofertados pela Internet, através do sítio eletrônico www.nakakogueleiloes.com.br, desde que 
tenham realizado cadastramento prévio e envio da documentação exigida com 24 (vinte e 
quatro) horas de antecedência ao leilão.  O arrematante deverá pagar o preço no ato em 
observância ao Art. 892 do CPC. Nas hipóteses de arrematação ou adjudicação, as despesas 
necessárias para a efetivação da transferência dos bens, inclusive para o registro da carta de 
arrematação e baixa de averbações de penhoras, junto ao CRI, deverão ser suportadas pelo 
arrematante ou adjudicatário. Os arrematantes, adquirentes ou adjudicantes dos bens 
recebem-nos livres de hipotecas e demais ônus reais (art. 1499, inciso VI, do Código Civil) 
além de penhoras e débitos anteriores à aquisição relativos a tributos de âmbito municipal 
(IPTU e contribuição de melhoria), IPVA, licenciamento, inclusive aqueles de natureza 
PROPTER REM (art. 908, parágrafo único do CPC/2015), visto que tanto a arrematação 
quanto a alienação judicial por venda direta e a adjudicação têm natureza jurídica de 
aquisição originária, facultando-se aos credores a sub-rogação do valor dos débitos no preço 
ofertado pelo licitante, na forma do art. 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e 
o art. 908 § 2º do CPC/2015.  O(s) bem(ns) será(ão) vendido(s) no estado em que se 
encontra(m), sendo responsabilidade do(s) interessado(s) realizar prévia vistoria com o(s) 
depositário(s) indicado(s). Correrão por conta do adquirente as despesas inerentes à eventual 
regularização, transferência e expedição de carta de arrematação. No caso de bem(ns) 



móvel(is), o adquirente arcará com o imposto ICMS incidente sobre a venda. No caso de 
bem(ns) imóvel(is), a venda será feita em caráter ad corpus, respondendo o adquirente com 
os custos inerentes à imissão na posse.  Tomazina, 30 de novembro de 2019.  Eu, PAULO 
ROBERTO NAKAKOGUE, Leiloeiro Público Oficial, o digitei e subscrevi. 
 

OTO LUIZ SPONHOLZ JUNIOR 
Juiz de Direito 

                                       54 05.DOC 
  



EDITAL DE HASTA PÚBLICA E INTIMAÇÃO 

Edital de leilão do bem penhorado do devedor CLAUDINEI BENETTI (CPF/CNPJ 
766.797.489-68), REICAFÉ COMÉRCIO E INDUSTRIA EXP. E IMPORTAÇÃO DE CAFÉ 
LTDA (CPF/CNPJ 02.202.627/0001-50),   com possibilidade de arrematação da seguinte 
forma:  
 
PRIMEIRO(A) LEILÃO/PRAÇA: Dia 28 de fevereiro de 2020 às 13:00, se feriado, primeiro 
dia útil subsequente, que se realizará no Átrio do Fórum: Rua Conselheiro Avelino Antônio 
Vieira, 34 – Centro – Tomazina/PR, por lance não inferior ao valor da avaliação. 
 
SEGUNDO(A) LEILÃO/PRAÇA:  Dia 10 de março de 2020 às 13:00, se feriado, primeiro dia 
útil subsequente, que se realizará no Átrio do Fórum: Rua Conselheiro Avelino Antônio Vieira, 
34 – Centro – Tomazina/PR. .  A venda poderá ocorrer pela maior proposta, desde que não 
configure em preço vil, considerado como tal aquele que não atingir 55% do valor da 
avaliação.  
 
Os leilões serão realizados na modalidade interativa, ou seja, presencial e on line, no sítio 
www.nakakogueleiloes.com.br  
 
DADOS DO PROCESSO: 
Autos nº. 0000703-67.2009.8.16.0171 - Execução Fiscal. 
Vara Vara Cível de Tomazina 
Exequente (01) PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL  (CPF/CNPJ 
00.394.460/0001-41) 
End. Exequente Rua Brasil , nº 1.100, Centro, Londrina/PR CEP: 86.010-200 
(mov. 1.1 fls. 03). 
Adv. Exequente Adriano Martins Portelinha (OAB/PR. 32.918)  (mov. 13.1/51.1 
fls. 121/399) 
Executado (a) (01) CLAUDINEI BENETTI  (CPF/CNPJ 766.797.489-68) 
End. Executado(a) (01) Rua Teolindo de Moraes , nº 127 , Vila Gomes, Pinhalão/PR 
CEP: 84.925-000 (mov. 1.1 fls. 03). 
Executado (a) (02) REICAFÉ COMÉRCIO E INDUSTRIA EXP. E IMPORTAÇÃO 
DE CAFÉ LTDA  (CPF/CNPJ 02.202.627/0001-50) 
End. Executado(a) (02) Rua Teolindo de Moraes , nº 127, Vila Gomes, Pinhalão/PR 
CEP: 84.925-000 (mov. 1.1 fls. 03) 
Depositário Fiel (1) Claudinei Benetti 
End. da Guarda (01) Fazenda Ribeirão Grande , s/nº, Bairro da Gruta, Pinhalão , 
Tomazina/PR CEP: 84.925-00  
Penhora realizada  04/12/2014 (mov. 1.6 fls. 90/91) 
Débito Primitivo R$ 3.059.981,10 -  13/11/2017  mov. 33.1 fls. 353/354 
Débito Atualizado R$ 4.241.315,83 - 10/12/2019  
Qualificação do(s) Bem (01)...................................................................R$ 1.131.088,93 
Um imóvel rural consistente em VINTE E DOIS ALQUEIRES (22,000 ALQUEIRES), 
EQUIVALENTES a 53,2 h de terreno de cultura, situado na Fazenda Ribeirão Grande, neste 
Município e Comarca, dentro do caminhamento seguinte: Partimos de um ponto denominado 
de 0=PP, seguimos confrontando com área de José Braga Ribeiro por uma reta de 58,00m e 
rumo de 10º SE até o P1, segue então por uma reta de 332,00m  e rumo de 26º09´SE até o 
P2, 80m e rumo de 18º29´SE até o P3, 93,00m e rumo de 24º40´SE até o P4, 57,00m e rumo 
de 25º40´SE até o P5, 30,50m e rumo de 1º04´SO até o P6, 27,70m e rumo de 0º40´SO, até 
o P7, 96,00m  e rumo 5º47´SE até o P8, 22,80m rumo de 10º15´SE até o P9, 37,5m  e rumo 
14º25´SE até o P10 as margens do Ribeirão Grande, segue por este acima por uma reta de 
40,6m e rumo 14º27´SO até o P11, 42,00m e rumo de 75°57´SO até  o P12, 31,80m e rumo 
de 73º13´SE até o P13, 41,00m e rumo de 31º56´SO até o P14, 127,70m e rumo de 
73º02´NO até o P15, 61,00m e rumo de 60º08´SO até o P16, 30,00m e rumo de 71º28´SO até 
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o P17, 57,00m e rumo de 52º16´SO até o P18, 34,80m e rumo de 36º00´SE até o P19 onde 
faz canto, deixamos o ribeirão e seguimos por divisa seca  confrontando com Emílio Ribeiro 
do Vale por uma reta de 522,00m e  rumo de 41º22´NO até o P20, segue com 67,00m e rumo 
de 86º11´SO até o P21, 190,00m e rumo de30o15´NO até o P22, 21,00m e rumo de 
31º13´NO até o P23, às margens de uma estrada por uma reta de 401,00m e rumo de 
30º17até o P24, onde faz canto, segue agora confrontando com sucessores de Armom por 
uma reta de 136,5m até o P25, passando por uma água, segue por uma reta de 240,80m e 
rumo de 49º48´NE até o P26, onde faz canto segue agora confrontando com Antônio Monfré 
por uma reta de 368,00m e rumo de 30º05´SE até o P27, com 17,00m e rumo de 77º 12´NE 
até o P28, 182,00m é o P28, 182,00m e rumo de 66º22´NE até o P29, 61,00m e rumo de 
55º22´NE ´NE até o 0=PP, perfazendo assim o perímetro CREA n°17.695-D/PR. Imóvel 
cadastrado no INCRA sob n° 711.160.007.633-9. Avaliação: Considerando que o imóvel 
acima descrito possui, apenas pouco mais da metade de sua área, mais ou menos 14ha, 
cultivável e já com plantação de soja e pouco de pés de café, enquanto que o restante, cerca 
de 08ha, compreende área de terreno inclinado e reserva legal, com solo predominante 
arenoso. Matrícula nº 6.355 do C.R.I Tomazina. ´´Venda Ad Corpus´´ 
 
Qualificação do(s) Bem (02)...................................................................R$ 645.214,25 
Um imóvel rural com área de OITO ALQUEIRES, NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO 
MILÉSIMOS (8,964 alqueires), equivalentes a 21,69 hectares ou ainda 216.928,80m2, 
situados na Fazenda Ribeirão Grande e Herval, Bairro da Gruta, Município de Jaboti, nesta 
Comarca, dentro do seguinte caminhamento: Com o Ponto de partida denominado de (PP=0) 
marco de respeito de madeira gravado na divisa com terreno de Noé Decol na margem de 
uma estrada vicinal de sítios, segue-se daí por cercas de arame, nesta confrontação com 
rumo de 34º27´SE, em 22,1 metros indo ao P1, segue-se com rumo de 68º23´SE em 42,00 
metros, indo ao P2, segue como rumo de 78º10´SE em 32,00 metros indo ao P3, segue-se o 
caminhamento por cercas de arame, com rumo de 35º36´ SE, em 25,20 metros indo ao P4, 
segue-se com o rumo de 70º47´SO em 52,00 metros indo aoP5, segue com rumo 79º34´SO 
em 57,00 metros, indo ao P6 em um marco de respeito, deflete-se para a direita e segue-se 
por cercas de arame na confrontação com Manoel Reginaldo Rodrigues Gonçalves, com 
rumo de 45º34´ em 53,50 metros indo ao P7, marco de cimento de respeito, na margem 
esquerda do Ribeirão Grande ou Pinhalão, segue-se o levantamento pelo referido rio acima, 
com rumo de 41º00´SO em 43,00 meros, indo ao P8, deste com o rumo de 10º00´ SE, em 
25,00 metros indo ao P9, segue-se com rumo 29º30´SE em 209,00 metros indo ao P10, onde 
cravou um marco de respeito, deixa-se o rio e segue=se por seca, na confrontação com a 
mesma Susana Ferreira Benetti, com rumo de 89º30´SO em 400,00 metros indo ao P11, onde 
cravou um marco de respeito, deflete-se para direita e segue-se por cercas de arame na 
confrontação com Aquiles Vanzeli com o rumo d 09º18´NO em 236,50 metros, indo ao P12, 
cm marco de respeito, deste rumo de 31º00´NO em 227,29 metros, mais 53,20 metros de um 
total de 280,49 metros, indo ao P13, em marco de respeito junto de um pinus, deflete para a 
direita e segue por linha seca na confrontação anterior com rumo de 47º25´NE, em 255,10 
metros, indo ao P14 na Rodovia PR 272, segue-se o levantamento pelo eixo desta Rodovia, 
sentido Pinhalão, com rumo de 89º00´NE em 172,60 metros, indo ao P15, marco cravado a 
21,90 metros da estrada vicinal de sítios, segue-se por uma linha seca, margeando esta 
estrada na confrontação com Manoel Reginaldo Rodrigues Gonçalves com rumo de 41º00´NE 
em 136,30 metros indo ao P16, em um marco de cimento de respeito, sendo que em 75,50 
metros cruzou o eixo da referida estrada, deflete-se para direita e segue-se por cercas de 
arame de respeito na confrontação com Noé Decol com rumo de 86º30´SO em 35,30 metros, 
indo ao P17, outro marco de cimento, deste segue-se com rumo de 86º30´NO, em 104,10 
metros indo ao P18, deste com o rumo 83º45´SO, em 14,50 metros, indo ao P19, segue-se 
pela cerca com rumo de 59º30´SO, em 19,30 metros, sendo que com este rumo retornou no 
marco inicial deste levantamento com um perímetro de 2.226,19 metros lineares. Avaliação: 
Considerando que se trata de área rural com solo fértil apto a diversas culturas, considerando 
que mais ainda que está localizada às margens da rodovia Pinhalão-Japira, em frente ao 



parque industrial de Pinhalão, onde foram construídos diversos açudes (secos). Matrícula nº 
8.210 do C.R.I Tomazina. ´´Venda Ad Corpus´´.  
 
Avaliação Primitiva  R$ 1.727.480,00 - 19/03/2019 (mov. 55.2 fls.406/408) 
Avaliação Atualizada  R$ 1.776.303,18 - 10/12/2019  
 
DÉBITOS NÃO LEVANTADOS 
 
ÔNUS DA MATRÍCULA:  
R.3/8.210 – GARANTIA HIPOTECÁRIA E OUTRA AVENÇAS – Credor: BANCO 
BRADESCO S/A – Devedores: E. GUIMARÃES - CAFÉ – Assuntora: REICAFÉ 
COMÉRCIO INDÚSTRIA EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA e CLAUDINEI 
BANETTI – Intervenientes, Garantidores, devedores solidários e avalistas: CLAUDINEI 
BANETTI e SUZANA FERREIRA BENETTI 
R.5/8.210 -  PENHORA – Autos 264.2006- 1ª V.C.TOMAZINA/PR – Exequente: BANCO 
BRADESCO S/A – Executado: E. GUIMARÃES E OUTROS  
R.7/8.210 – PENHORA - Processo RTOrd 027/2008 – VARA  DO TRABALHO DE 
WENCESLAU BRAZ-PR - Exequente: SIDNEI BUENO DE OLIVEIRA – Executado: 
CLAUDINEI BNETTI E OUTROS  
R.8/8.210 – PENHORA – Processo  RTOrd 030/2008 – VARA DO TRABALHO DE 
WENCESLAU BRAZ-PR – Exequente: MARCIO MAIA DA SILVA – Executado: 
CLAUDINEI BANETTI E OUTROS  
R.9/8.210 – PENHORA – Processo RTOrd 322/2008 – VARA DO TRABALHO DE 
WENCESLAU BRAZ -  Exequente: AGUINALDO BATISTA ROBERTO – Executado: 
CLAUDINEI BENETTI 
R.10/8.210 – PENHORA – Processo RTOrd 028/2008 – 1ª VARA DO TRABALHO DE 
WENCESLAU  
BRAZ-PR – Exequente: GIOVANI TEODORO ARANA – Executado: CLAUDINEI BENETTI  
AV.12/8.210 – CANCELAMENTO – Oficio 2.123.423/21010 – VARA DO TRABLHO DE 
WENCESLAU fica cancelada a penhora constante no R.6/8.210 
R.14/8.210 – PENHORA – Autos 023/2008 – 1ª V.C. DE TOMAZINA-PR – Exequente: 
FAZENDA NACIONAL – Executado: CLAUDINEI BAENTTI E OUTROS  
R.15/8.210 – PENHORA – Autos 014/2009 – 1ª V.C. DE TOMAZINA – Exequente: 
FAZENDA NACIONAL – Executado: REICAFÉ- COMERCIO E IND. EXPORTAÇÃO E 
IMPORTAÇÃO CAFÉ LTDA, CLAUDINEI BANETTI E SUZANA FERREIRA BENETTI  
R.16/8.210 – AUTO DE PENHORA AVALIAÇÃO E DÉPOSITO – Autos 1104-95.2011 – 
VARA DA F. P. DE TOMAZINA – Exequente: FAZENDA NACIONAL – Executado: 
REICAFÉ- COMERCIO E IND. EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO CAFÉ LTDA, CLAUDINEI 
BANETTI E SUZANA FERREIRA BENETTI  
R.17/8.210 – PENHORA – Autos 0818-49.2013.8.16.0171 – 1ª VARA CIVEL DE TOMAZINA 
– Exequente: ESTADO DO PARANA – Executado: REICAFÉ- COMERCIO E IND. 
EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO CAFÉ LTDA E CLAUDINEI BANETTI  
AV.19/8.210 – INDISPONIBILIDADE DE BENS – Processo 50055790620174047013 - 1ª 
VARA FEDERAL DE JACAREZINHO-PR – Ação civil de Improbidade  Administrativa   
AV.21/8.210 – INDISPONIBILIDADE DE BENS – Processo 29200867209000 – 1ª VARA DO 
TRABALHO DE WENCESLAU BRAZ – RECLAMATÓRIA  
AV.22/8.210 – CANCELAMENTO – Determinação do  Juiz da 1ª  VARA DO TRABALHO 
DE WENCESLAU BRAZ-PR – Ficam canceladas as indisponibilidades constante nos 
AVs.18 e 20/8.210 
AV.23/8.210 – INDISPONIBILIDADE DE BENS – Processo 00022003820178160171 – 
VARA DA F.P. DE TOMAZINA - Ação Civil Pública  
AV.24/8.210 – INDISPONIBILIDADE DE BENS -  Processo 00013940320178160171 – 
VARA DA F. P. TOMAZINA - Ação Civil Pública  



AV.25/8.210 - INDISPONIBILIDADE DE BENS -  Processo 00020875020188160171 – 
VARA DA F. P. DE TOMAZINA - Ação Civil Improbidade Administrativa  
 
AV.5/6.355 – CANCELAMENTO – A requerimento expedida pela COOPERATIVA DE 
CRÉDITO RURAL PARANAPANEMA ficam canceladas as responsabilidades constantes 
nos Rs. 3 e 4/6.355 
AV.8/6.355 – TERMO DE COMPROMISSO DE RESERVA LEGAL – nº 1.058.612-1. 
Assinado por SUZANA FERREIRA BENETTI e CLAUDINEI BENETTI  e INSTITUTO 
AMBIENTAL DO PARANÁ sobre a área de 10.6400 hectares correspondendo a 20,00% 
da área total deste imóvel 
AV.9/6.355 – CANCELAMENTO - A requerimento expedida pela COOPERATIVA DE 
CRÉDITO RURAL PARANAPANEMA ficam canceladas as responsabilidades constantes 
nos R.6/6.355 
AV.10/6.355 – CANCELAMENTO - A requerimento expedida pela COOPERATIVA DE 
CRÉDITO RURAL PARANAPANEMA ficam canceladas as responsabilidades constantes 
nos R.7/6.355 
R.11/6.355 – CÉDULA DE CRÉDITO BANCARIO – nº A61130260-8 – Financiador: 
COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL PARANAPANEMA – Emitente: REICAFÉ 
COMERCIO INDÚSTRIA EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA – 
Avalistas/intervenientes Garantidores: CLAUDINEI BENETTI e SUZANA FERREIRA 
BENETTI 
AV.13/6.355 - TERMO DE COMPROMISSO DE RESERVA LEGAL – nº 387/99 e 3.320/04. 
Assinado por SUZANA FERREIRA BENETTI e CLAUDINEI BENETTI e INSTITUTO 
AMBIENTAL DO PARANÁ sobre a área de 4.5060 hectares correspondendo a 8,47% da 
área total de 53.2000 hectares 
R.14/6.355 – PENHORA – Processo RTOrd 028/2008 – VARA DO TRABALHO DE 
WENCESLAU BRAZ/PR – Exequente GIOVANI TEODORO ARANA – Executado: 
CLAUDINEI BENETTI E OUTRO  
R.15/6.355 – PENHORA – Processo RTOrd 029/2008 - VARA DO TRABALHO DE 
WENCESLAU BRAZ/PR – Exequente: LINDOMAR BATISTA BERZERUSKA – Executado; 
CLAUDINEI BENETTI E OUTRO  
R.16/6.355 – PENHORA –Autos 2008.70.13.001014-6 – VARA FEDERAL  E JEF ADJUNTO 
DE JACAREZINHO/PR - EXEQUENTE: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E 
DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA – Executado: CLAUDINEI BANETTI E 
OUTRO   
R.17/6.355 – PENHORA – Autos 023/2008 – VARA DA F. P. DE TOMAZINA - Exequente: 
FAZENDA NACIONAL – Executado: CLAUDINEI BENETTI E OUTRO 
R.18/6.355 – PENHORA – Autos 014/2009 –  VARA DA F. P. DE TOMAZINA - Exequente: 
FAZENDA NACIONAL – Executado: REICAFÉ COMERCIO INDÚSTRIA EXPORTAÇÃO E 
IMPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA, CLAUDINEI BENETTI e SUZANA FERREIRA  
R.19/6.355 – PENHORA – Autos 1104-95.1011 – VARA DA F. P. DE TOMAZINA - 
Exequente: FAZENDA NACIONAL – Executado: REICAFÉ COMERCIO INDÚSTRIA 
EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA, CLAUDINEI BENETTI e SUZANA 
FERREIRA BENETTI  
R.20/6.355 – PENHORA – Autos 0818-49.2013.8.16.0171 – VARA DA F. P. DE TOMAZINA 
-  Exequente: ESTADO DO PARANÁ – Executado: REICAFÉ COMERCIO INDÚSTRIA 
EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA, CLAUDINEI BENETTI e SUZANA 
FERREIRA BENETTI  
AV.21.6.355 – CANCELAMENTO – Autos 073/2007 1ª V.C. DE TOMAZINA fica cancelada 
a penhora constante no R.12/6.355 
AV.23/6.355 - INDISPONIBILIDADE DE BENS – Autos  50055790620174047013 – 1ª VARA 
FEDERAL DE JACAREZINHO/PR – Ação Civil De Improbidade Administrativa  
AV.25/6.355 - INDISPONIBILIDADE DE BENS – 29200867209000 – VARA DO TRABALHO 
DE WENCESLAU BRAZ/PR – Reclamatória Trabalhista  



AV.26/6.355 – CANCELAMENTO – autos 27-2008-672-09-00-1 – VARA DO TRABALHO 
DE WENCESLAU BRAZ/PR conforme determinação do Juiz da, cancela a 
indisponibilidade constante nos AVs. 22 e 24/6.355 
AV.27/6.355 - INDISPONIBILIDADE DE BENS – Autos  00022003820178160171 – VARA 
DA F. P. DE TOMAZINA Ação Civil Pública  
AV.28/6.355 - INDISPONIBILIDADE DE BENS – Autos  00013940320178160171 – VARA 
DA F.P. DE TOMAZINA Ação Civil Pública  
AV.29/6.355 - INDISPONIBILIDADE DE BENS – Autos  00020875020188160171 – VARA 
DA F.P. DE TOMAZINA Ação Pública De Improbidade Administrativa  
  
LEILOEIRO: PAULO ROBERTO NAKAKOGUE, leiloeiro oficial, matr. JUCEPAR 12/048L. 
Os honorários do leiloeiro deverão ser depositados no ato da arrematação – tal como o preço. 
Em se tratando de arrematação, corresponderão a 5% (cinco por cento). Em caso de acordo, 
remição ou adjudicação, a comissão será de 2% (dois por cento). 
 
AD-CAUTELAM: Fica(m) o(s) devedor(es) CLAUDINEI BENETTI (CPF/CNPJ 766.797.489-
68), REICAFÉ COMÉRCIO E INDUSTRIA EXP. E IMPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA 
(CPF/CNPJ 02.202.627/0001-50),   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   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:  
Serão aceitos lances presenciais, no dia, hora e local acima descritos ou, ainda, aqueles 
ofertados pela Internet, através do sítio eletrônico www.nakakogueleiloes.com.br, desde que 
tenham realizado cadastramento prévio e envio da documentação exigida com 24 (vinte e 
quatro) horas de antecedência ao leilão.  O arrematante deverá pagar o preço no ato em 
observância ao Art. 892 do CPC. Nas hipóteses de arrematação ou adjudicação, as despesas 
necessárias para a efetivação da transferência dos bens, inclusive para o registro da carta de 
arrematação e baixa de averbações de penhoras, junto ao CRI, deverão ser suportadas pelo 
arrematante ou adjudicatário. Os arrematantes, adquirentes ou adjudicantes dos bens 
recebem-nos livres de hipotecas e demais ônus reais (art. 1499, inciso VI, do Código Civil) 
além de penhoras e débitos anteriores à aquisição relativos a tributos de âmbito municipal 
(IPTU e contribuição de melhoria), IPVA, licenciamento, inclusive aqueles de natureza 
PROPTER REM (art. 908, parágrafo único do CPC/2015), visto que tanto a arrematação 
quanto a alienação judicial por venda direta e a adjudicação têm natureza jurídica de 
aquisição originária, facultando-se aos credores a sub-rogação do valor dos débitos no preço 
ofertado pelo licitante, na forma do art. 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e 
o art. 908 § 2º do CPC/2015.  O(s) bem(ns) será(ão) vendido(s) no estado em que se 
encontra(m), sendo responsabilidade do(s) interessado(s) realizar prévia vistoria com o(s) 
depositário(s) indicado(s). Correrão por conta do adquirente as despesas inerentes à eventual 



regularização, transferência e expedição de carta de arrematação. No caso de bem(ns) 
móvel(is), o adquirente arcará com o imposto ICMS incidente sobre a venda. No caso de 
bem(ns) imóvel(is), a venda será feita em caráter ad corpus, respondendo o adquirente com 
os custos inerentes à imissão na posse.  Tomazina, 31 de janeiro de 2020.  Eu, PAULO 
ROBERTO NAKAKOGUE, Leiloeiro Público Oficial, o digitei e subscrevi. 
 

OTO LUIZ SPONHOLZ JUNIOR 
Juiz de Direito 
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EDITAL DE HASTA PÚBLICA E INTIMAÇÃO 

Edital de leilão do bem penhorado do devedor LUIZ ANTÔNIO ARANA (CPF/CNPJ 
81.259.186/0001-08), com possibilidade de arrematação da seguinte forma:  
 
PRIMEIRO(A) LEILÃO/PRAÇA: Dia 28 de fevereiro de 2020 às 13:00, se feriado, primeiro 
dia útil subsequente, que se realizará no Átrio do Fórum: Rua Conselheiro Avelino Antônio 
Vieira, 34 – Centro – Tomazina/PR, por lance não inferior ao valor da avaliação. 
 
SEGUNDO(A) LEILÃO/PRAÇA:  Dia 10 de março de 2020 às 13:00, se feriado, primeiro dia 
útil subsequente, que se realizará no Átrio do Fórum: Rua Conselheiro Avelino Antônio Vieira, 
34 – Centro – Tomazina/PR. .  A venda poderá ocorrer pela maior proposta, desde que não 
configure em preço vil, considerado como tal aquele que não atingir 55% do valor da 
avaliação.  
 
Os leilões serão realizados na modalidade interativa, ou seja, presencial e on line, no sítio 
www.nakakogueleiloes.com.br  
 
DADOS DO PROCESSO: 
Autos nº. 0000746-04.2009.8.16.0171 - Execução Fiscal. 
Vara Vara da Fazenda Pública de Tomazina. 
Exequente (01) GOVERNO DO PARANÁ – SECRETARIA DE ESTADO DO 
FAZENDA (CPF/CNPJ 76.416.890/0001-89) 
End. Exequente Av. Vicente Machado, nª445 , Centro, Curitiba /PR CEP: 80420-
010 (mov. 1.1 fls. 04). 
Adv. Exequente Maria das Graças Strapasson (OAB/PR. 31.763)  (fl. 01)  
Executado (a) (01) LUIZ ANTÔNIO ARANA  (CPF/CNPJ 81.259.186/0001-08) 
End. Executado(a) (01) Rua Arthur Bernardes , nº 317, Centro, Pinhalão/PR CEP: 
84.925-000 (mov. 1.1 fls. 04). 
Adv. Executado Laercio Ademir dos Santos (OAB/PR. 6.576)  (fl. 01). 
Depositário Fiel (1) Luiz Antônio Arana  
End. da Guarda (01) Rua Arthur Bernardes , nº 317, Centro, Pinhalão/PR CEP: 
84.925-000 (mov. 1.1 fls. 18) 
Penhora realizada  30/11/2010 (mov. 1.1 fls. 18) 
Débito Primitivo R$ 4.865,02 - 31/07/2019 (mov. 36.1 fls. 82) 
Débito Atualizado R$ 4.940,77 - 18/10/2019  
Qualificação do(s) Bem (01) ................................................................................R$ 103.043,32 
Um lote de terreno, situado no quadro urbano da cidade de Pinhalão, esta Comarca, de frente 
para a Rua Arthur Bernardes, medindo e confrontando: DEZOITO METROS (18,00m) de 
frente para a Rua Arthur Bernardes; DEZESSEIS METROS E CINQUENTA CENTÍMETROS 
(16,50m) pelo lado direito com o lote nº 277 do espólio de Leonardo Jovêncio de Arruda; 
DEZESSEIS METROS E CINQUENTA CENTÍMETROS (16,50m), pelo lado esquerdo com o 
lote nº 309 de Saulo  Ribeiro de Proença, e finalmente DEZOITO METROS (18,00m) aos 
fundos com outra parte do lote 295 de Ana de Camargo Chaves, encerrando a área com 
DUZENTOS E SETE METROS QUADRADOS (297,00m2). BENFEITORIA. Uma construção 
civil em alvenaria, coberta com telhas de amianto (Eternit) -  edificação comercial para câmara 
fria medindo cem metros quadrados (100,00m2). Matricula nº 7.045 do C.R.I de 
Tomazina/PR. Venda ´´Ad Corpus``. 
 
Avaliação Primitiva  R$ 100.000,00 - 26/02/2019 (mov. 16.1 fls. 49) 
Avaliação Atualizada  R$ 103.043,32 - 18/10/2019  
 
DÉBITOS NÃO LEVANTADOS. 
 
 

http://www.nakakogueleiloes.com.br/


ÔNUS DA MATRÍCULA:  
R.3/7.045 –PENHORA – extraído dos Autos de Execução Fiscal Estadual nº 0000599-
75.2009.8.16.0171da Vara Cível de Tomazina. Exequente: FAZENDA PÚBLICA DO 
ESTADO DO PARANA, executado: LUIZ ANTÔNIO ARANA. 
R.4/7.045– PENHORA – extraído dos Autos de Execução Fiscal Estadual nº 0000598-
90.2009.8.16.0171 da Vara Cível desta Comarca. Exequente: FAZENDA PÚBLICA DO 
ESTADO DO PARANA, executado: LUIZ ANTÔNIO ARANA. 
R.5/7.045– PENHORA – extraído dos Autos de Execução Fiscal Estadual nº 12/2009 da 
Vara Cível desta Comarca. Exequente: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANA, 
executado: LUIZ ANTÔNIO ARANA. 
R.6/7.045– PENHORA – extraído dos Autos de Execução Fiscal Estadual nº 22/2004 da 
Vara Cível desta Comarca. Exequente: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANA, 
executado: LUIZ ANTÔNIO ARANA. 
R.7/7.045– PENHORA – extraído dos Autos de Execução Fiscal nº 0000037-
61.2012.8.16.0171 da Vara Cível desta Comarca. Exequente: UNIÃO – FAZENDA 
NACIONAL, executado: LUIZ ANTÔNIO ARANA. 
R.8/7.045– PENHORA – extraído dos Autos de Execução Fiscal Estadual nº 1684-
91.2012.8.16.0171 da Vara Fazenda Pública desta Comarca. Exequente: FAZENDA 
PÚBLICA DO ESTADO DO PARANA, executado: LUIZ ANTÔNIO ARANA. 
 
LEILOEIRO: PAULO ROBERTO NAKAKOGUE, leiloeiro oficial, matr. JUCEPAR 12/048L. 
Os honorários do leiloeiro deverão ser depositados no ato da arrematação – tal como o preço. 
Em se tratando de arrematação, corresponderão a 5% (cinco por cento). Em caso de acordo, 
remição ou adjudicação, a comissão será de 2% (dois por cento). 
 
AD-CAUTELAM: Fica(m) o(s) devedor(es) LUIZ ANTÔNIO ARANA (CPF/CNPJ 
81.259.186/0001-08),  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   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:  
Serão aceitos lances presenciais, no dia, hora e local acima descritos ou, ainda, aqueles 
ofertados pela Internet, através do sítio eletrônico www.nakakogueleiloes.com.br, desde que 
tenham realizado cadastramento prévio e envio da documentação exigida com 24 (vinte e 
quatro) horas de antecedência ao leilão.  O arrematante deverá pagar o preço no ato em 
observância ao Art. 892 do CPC. Nas hipóteses de arrematação ou adjudicação, as despesas 
necessárias para a efetivação da transferência dos bens, inclusive para o registro da carta de 
arrematação e baixa de averbações de penhoras, junto ao CRI, deverão ser suportadas pelo 
arrematante ou adjudicatário. Os arrematantes, adquirentes ou adjudicantes dos bens 
recebem-nos livres de hipotecas e demais ônus reais (art. 1499, inciso VI, do Código Civil) 



além de penhoras e débitos anteriores à aquisição relativos a tributos de âmbito municipal 
(IPTU e contribuição de melhoria), IPVA, licenciamento, inclusive aqueles de natureza 
PROPTER REM (art. 908, parágrafo único do CPC/2015), visto que tanto a arrematação 
quanto a alienação judicial por venda direta e a adjudicação têm natureza jurídica de 
aquisição originária, facultando-se aos credores a sub-rogação do valor dos débitos no preço 
ofertado pelo licitante, na forma do art. 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e 
o art. 908 § 2º do CPC/2015.  O(s) bem(ns) será(ão) vendido(s) no estado em que se 
encontra(m), sendo responsabilidade do(s) interessado(s) realizar prévia vistoria com o(s) 
depositário(s) indicado(s). Correrão por conta do adquirente as despesas inerentes à eventual 
regularização, transferência e expedição de carta de arrematação. No caso de bem(ns) 
móvel(is), o adquirente arcará com o imposto ICMS incidente sobre a venda. No caso de 
bem(ns) imóvel(is), a venda será feita em caráter ad corpus, respondendo o adquirente com 
os custos inerentes à imissão na posse.  Tomazina, 20 de Janeiro  de 2020.  Eu, PAULO 
ROBERTO NAKAKOGUE, Leiloeiro Público Oficial, o digitei e subscrevi. 
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EDITAL DE HASTA PÚBLICA E INTIMAÇÃO 

Edital de leilão do bem penhorado do devedor HUGO TEIXEIRA DA SILVA  (CPF/CNPJ 
412.305.409-97), com possibilidade de arrematação da seguinte forma:  
 
PRIMEIRO(A) LEILÃO/PRAÇA: Dia 28 de fevereiro de 2020 às 13:00, se feriado, primeiro 
dia útil subsequente, que se realizará no Átrio do Fórum: Rua Conselheiro Avelino Antônio 
Vieira, 34 – Centro – Tomazina/PR, por lance não inferior ao valor da avaliação. 
 
SEGUNDO(A) LEILÃO/PRAÇA:  Dia 10 de março de 2020 às 13:00, se feriado, primeiro dia 
útil subsequente, que se realizará no Átrio do Fórum: Rua Conselheiro Avelino Antônio Vieira, 
34 – Centro – Tomazina/PR. .  A venda poderá ocorrer pela maior proposta, desde que não 
configure em preço vil, considerado como tal aquele que não atingir 50% do valor da 
avaliação.  
 
Os leilões serão realizados na modalidade interativa, ou seja, presencial e on line, no sítio 
www.nakakogueleiloes.com.br  
 
DADOS DO PROCESSO: 
Autos nº. 0000766-24.2011.8.16.0171 - Cumprimento de Sentença. 
Vara JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE TOMAZINA 
Exequente (01) EDGAR JOSÉ MAGALHÃES SIQUEIRA  (CPF/CNPJ 
221.810.759-72) 
End. Exequente Rua Rui Barbosa , 430, Centro ,  Pinhalão/PR CEP: Cep: 
84.925-000 mov. 1.1 fls. 03 
Executado (a) (01) HUGO TEIXEIRA DA SILVA   (CPF/CNPJ 412.305.409-97) 
End. Executado(a) (01) Sítio Menino Jesus, Lavrinha Velha, s/nº, ao lado do Cemitério,  
Distrito da Lavrinha ,  Pinhalão/PR mov. 1.1 fls. 03 
Depositário Fiel (1) Hugo Teixeira da Silva  
End. da Guarda (01) Sítio Menino Jesus, S/Nº, Lavrinha Velha, ao lado do Cemitério, 
Distrito da Lavrinha , Pinhalão/PR mov. 67.1 fls. 122 
Penhora realizada  22/10/2018 (mov. 67.1 fls. 122) 
Débito Primitivo R$  30.818,61  - 25/09/2019 (mov. 89.1 fls. 158) 
Débito Atualizado R$  30.994,66  - 26/10/2019  
Qualificação do(s) Bem (01)................................................................................. R$   6.471,85 
Um veículo Marca/Modelo FORD/F75, cor LARANJA, ano/modelo 1974/1974, Placa AGL-
5228, Espécie/Tipo, CARGA/CAMINHONETE, combustível GASOLINA, chassi nº 
LA3BPM47939, Renavam 00524378223. O referido veículo apresenta-se com a lataria em 
estado ruim, tendo escoriações amassados e podres; Principal defeito é que está com 
problemas de motor o que dificulta seu funcionamento e utilização; quanto a parte interna está 
também bastante deteriorada, pneus carecas. Carroceria de madeira em estado ruim. 
Observa-se que se trata de veículo antigo e segundo o proprietário o referido veículo só é 
utilizado para transportes dentro da propriedades rurais. 
Avaliação Primitiva  R$  6.300,00  - 22/10/2018 (mov. 67.1 fls. 122) 
Avaliação Atualizada  R$  6.471,85  - 26/10/2019  
 
DÉBITOS DETRAN R$ 496,93 até 26/10/2019 
 
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - SICREDI -  PARANAPANEMA/PR 
 
LEILOEIRO: PAULO ROBERTO NAKAKOGUE, leiloeiro oficial, matr. JUCEPAR 12/048L. 
Os honorários do leiloeiro deverão ser depositados no ato da arrematação – tal como o preço. 
Em se tratando de arrematação, corresponderão a 5% (cinco por cento). Em caso de acordo, 
remição ou adjudicação, a comissão será de 2% (dois por cento). 
 

http://www.nakakogueleiloes.com.br/


AD-CAUTELAM: Fica(m) o(s) devedor(es) HUGO TEIXEIRA DA SILVA  (CPF/CNPJ 
412.305.409-97),  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   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:  
Serão aceitos lances presenciais, no dia, hora e local acima descritos ou, ainda, aqueles 
ofertados pela Internet, através do sítio eletrônico www.nakakogueleiloes.com.br, desde que 
tenham realizado cadastramento prévio e envio da documentação exigida com 24 (vinte e 
quatro) horas de antecedência ao leilão.  O arrematante deverá pagar o preço no ato em 
observância ao Art. 892 do CPC. Nas hipóteses de arrematação ou adjudicação, as despesas 
necessárias para a efetivação da transferência dos bens, inclusive para o registro da carta de 
arrematação e baixa de averbações de penhoras, junto ao CRI, deverão ser suportadas pelo 
arrematante ou adjudicatário. Os arrematantes, adquirentes ou adjudicantes dos bens 
recebem-nos livres de hipotecas e demais ônus reais (art. 1499, inciso VI, do Código Civil) 
além de penhoras e débitos anteriores à aquisição relativos a tributos de âmbito municipal 
(IPTU e contribuição de melhoria), IPVA, licenciamento, inclusive aqueles de natureza 
PROPTER REM (art. 908, parágrafo único do CPC/2015), visto que tanto a arrematação 
quanto a alienação judicial por venda direta e a adjudicação têm natureza jurídica de 
aquisição originária, facultando-se aos credores a sub-rogação do valor dos débitos no preço 
ofertado pelo licitante, na forma do art. 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e 
o art. 908 § 2º do CPC/2015.  O(s) bem(ns) será(ão) vendido(s) no estado em que se 
encontra(m), sendo responsabilidade do(s) interessado(s) realizar prévia vistoria com o(s) 
depositário(s) indicado(s). Correrão por conta do adquirente as despesas inerentes à eventual 
regularização, transferência e expedição de carta de arrematação. No caso de bem(ns) 
móvel(is), o adquirente arcará com o imposto ICMS incidente sobre a venda. No caso de 
bem(ns) imóvel(is), a venda será feita em caráter ad corpus, respondendo o adquirente com 
os custos inerentes à imissão na posse.  Tomazina, 20 de Janeiro de 2020.  Eu, PAULO 
ROBERTO NAKAKOGUE, Leiloeiro Público Oficial, o digitei e subscrevi. 
 

OTO LUIZ SPONHOLZ JUNIOR 
Juiz de Direito 
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EDITAL DE HASTA PÚBLICA E INTIMAÇÃO 

Edital de leilão do bem penhorado do devedor ALCEOMAR CARSTEN FURINI  (CPF/CNPJ 
562.649.259-34),  com possibilidade de arrematação da seguinte forma:  
 
PRIMEIRO(A) LEILÃO/PRAÇA: Dia 28 de fevereiro de 2020 às 13:00, se feriado, primeiro 
dia útil subsequente, que se realizará no Átrio do Fórum: Rua Conselheiro Avelino Antônio 
Vieira, 34 – Centro – Tomazina/PR, por lance não inferior ao valor da avaliação. 
 
SEGUNDO(A) LEILÃO/PRAÇA:  Dia 10 de março de 2020 às 13:00, se feriado, primeiro dia 
útil subsequente, que se realizará no Átrio do Fórum: Rua Conselheiro Avelino Antônio Vieira, 
34 – Centro – Tomazina/PR. .  A venda poderá ocorrer pela maior proposta, desde que não 
configure em preço vil, considerado como tal aquele que não atingir 55% do valor da 
avaliação.  
 
Os leilões serão realizados na modalidade interativa, ou seja, presencial e on line, no sítio 
www.nakakogueleiloes.com.br  
 
DADOS DO PROCESSO: 
Autos nº. 0001364-75.2011.8.16.0171 - Cumprimento de Sentença. 
Vara Juizado Especial Cível de Tomazina 
Exequente (01) SERGIO PEREIRA VIDAL  (CPF/CNPJ 607.857.139-72) 
End. Exequente Rua Algenor Pereira Vidal, nº 547, Tomazina/PR CEP: 84935-
000 (Mov.50.1 fls.104). 
Adv. Exequente Luiz Miguel Vidal (OAB/PR. 30.028)  (mov. 44.1 fls. 97). 
Executado (a) (01) ALCEOMAR CARSTEN FURINI   (CPF/CNPJ 562.649.259-34) 
End. Executado(a) (01) Rua Ivo Leão, n°507, Alto da Glória , CURITIBA//PR CEP: 
80.030-180 (Mov.50.1 fls.104). 
Depositário Fiel (1) Alceomar Carsten Furini. 
End. da Guarda (01) Rua Padre Camargo, s/n, Tomazina/PR CEP: 84935-000 (mov. 
104.1 fls. 206). 
Penhora realizada  07/11/2018 (mov. 75.1 fls. 164) 
Débito Primitivo R$ 14.459,61 - 03/06/2019 (mov. 104.2 fls. 209) 
Débito Atualizado R$ 15.038,49 - 01/11/2019  
Qualificação do(s) Bem (01)...................................................................R$ 19.667,28 
Uma parte ideal correspondente a 0,489 alqueire, ou seja 1/9 (um nono) do imóvel, sendo 
esta cota de ALCEOMAR CARSTEN E CLÁUDIO VILAS BOAS FURINI, parte esta encravada 
em um imóvel rural com área de quatro alqueires, quatrocentos e oito milésimos (4,408 alq), 
situado na Fazenda Corredeira, neste Município e Comarca, dentro do seguinte 
caminhamento: ao NORTE, por uma estrada divisando com Marcos vieira por 206,25 metros 
e por cerca com rumo 79º47´49” NE, por mais 151,65 metros: a LESTE, divisando com 
Romeu Aires Ribeiro por cerca com rumo 02º27´34” SE por 275,98 metros: ao SUL, divisando 
por cerca com Romeu Aires Ribeiro com rumo 56º12´41”SO por 314,53 metros: a OESTE, 
divisando por cerca com Sebastião Ribeiro Azevedo com rumo 13º01´25”NO por mais 448,47 
metros, até o ponto de partida. Matricula nº 9.167 do C.R.I. Tomazina/PR.. JUSTIFICATIVA: 
Trata-se de uma propriedade rural localizada a aproximadamente 05 km da cidade de 
Tomazina, fácil acesso, estrada sentido Tomazina/Anta, solo de média fertilidade, cultivo 
predominante de pastagem, sem benfeitorias. Matrícula nº 9.167 do C.R.I de Tomazina/Pr. 
Venda ´´Ad Corpus``. 
Qualificação do(s) Bem (02)...................................................................R$ 1.676,99 
Uma parte ideal de 34,425m2 de terreno incravado em um imóvel  urbano, consistente em um 
lote de terreno  “de fundos”, situado no quadro urbano desta cidade, medindo e confrontando: 
Limita-se ao NORTE, partindo da estaca 07, com propriedade de Petrolina Vilas Boas Furini, 
medindo 10,00m de distancia, até estaca 08; limita-se a LESTE, partindo da estaca 08, com 
propriedade de Pedro Daniel da Silva, numa distância de 43,50m, até a estaca 09: limita-se 
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ao SUL, partindo da estaca 09, com o Rio das Cinzas, numa distância de 10,40, até estaca 
10: limita-se a OESTE, partindo da estaca 10 com área denominada “área A”, numa distancia 
de 39,50m, até a estaca 07, fechando o polígono com 413,10m2 (quatrocentos e treze metros 
e dez decímetros  quadrados). JUSTIFICATIVA: Trata-se de um lote de terreno  sem 
benfeitorias, margeando o Rio das Cinzas, portanto passivel de enchente. É uma propriedade 
de "fundos", sem acesso "a rua. É uma propriedade em condomínio de 06 irmãos, sendo de 
34,425m a porção de cada um, ou seja, impossivel de se construir em uma porção tão 
pequena de terreno e sem acesso à Rua. Em resumo o imóvel que não ofereceatrativo para 
uma  possível aquisição por terceitos que não os condôminos. Matrícula nº 5.448 do C.R.I de 
Tomazina/Pr. Venda ´´Ad Corpus``. 
Qualificação do(s) Bem (03)..................................................................R$ 18.442,92 
Uma parte ideal de 43,3645m2 de terreno incravado em um imóvel urbano: conforme AV-
2/2.423, porção A – uma área remanescente, divisando a frente com a Rua Padre Camargo 
na extensão de 14,00m., a DIREITA com Pedro Daniel da Silva Filho, na extensão de 49,00m; 
aos FUNDOS, COM Cláudio Vilas Boas Furini na extensão de 12,00m; e a ESQUERDA com 
a porção desmembrada na extensão de 29,00m em diagonal e mais 12,50m e perpendicular a 
Rua, tornando ao ponto de partida, com área de 520,3750m2). BENFEITORIAS: No lote 
acima descrito está construído uma residencia em formato de sobrado, medindo 
aproximadamente 110,0 metros quadrados, sendo essa tambem na proporção de 1/6 para 
cada condômino. JUSTIFICATIVA: Trata-se de um lote de terreno cuja propriedade está em 
condomínio de 06 irmão, sendo de 43,3645m² a porção de cada um.  Matrícula nº 2.423 do 
C.R.I de Tomazina/Pr. Venda ´´Ad Corpus``. 
 
Avaliação Primitiva  R$ 39.560,00 - 09/05/2019 (mov. 107.1 fls. 214/215) 
Avaliação Atualizada  R$ 39.797,19 - 01/11/2019  
 
ÔNUS DA MATRÍCULA:  
Av.1/9.167- FORMAL DE PARTILHA - dos Autos nº 153/2005, o imóvel que se refere a 
presente matricula foi adquirido em partes igual, ou seja, 1/9 para cada herdeiro. JOSE 
ALUIZO CARTEN, GILMAR CARSTEN,DAGMAR CARSTEN,GUIOMAR APARECIDADE 
DE SOUZA,ROSIMAR VALDOMIRA CARSTEN SOARES, ALCEOMAR CARSTEN FURINI,  
LUCIMAR CARTEN, GILMAR CARSTEN DE FARIAS, TELMARA CARSTEN VIEIRA, por 
direitos hereditários no ESPOLIO DE JOSÉ ALFINO CARTEN. 
Av.2/9.167-INDISPONÍVEL – dos Autos nº 298/2008,  da Ação Cível Público,  do Ofício do 
Juízo de Direito desta Comarca. Requerente: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 
PARANÁ.  Requerido: ALCEOMAR CARSTEN FURINI e seu marido CLAUDIO VILAS 
BOAS FURINI. 
Av.3/9.167-INDISPONÍVEL – dos Autos nº 176/2005,  da Ação Cível Público,  do Ofício do 
Juízo de Direito desta Comarca. Requerente: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 
PARANÁ.  Requerido: ALCEOMAR CARSTEN FURINI e seu marido CLAUDIO VILAS 
BOAS FURINI. 
Av.4/9.167-INDISPONÍVEL – dos Autos nº 302/2006,  da Ação Cível Público,  do Ofício do 
Juízo de Direito desta Comarca. Requerente: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 
PARANÁ.  Requerido: ALCEOMAR CARSTEN FURINI e seu marido CLAUDIO VILAS 
BOAS FURINI. 
Av.5/9.167-INDISPONÍVEL – dos Autos nº 284/2006,  da Ação Cível Público,  do Ofício do 
Juízo de Direito desta Comarca. Requerente: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 
PARANÁ.  Requerido: ALCEOMAR CARSTEN FURINI e seu marido CLAUDIO VILAS 
BOAS FURINI. 
R.10/9.167-PENHORA – dos Autos nº 2007.70.13.000827-5, da Vara Federal e JEF 
Adjunto de Jacarezinho/PR. Exequente: UNIÃO – ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO.  
Executado: CLAUDIO VILAS BOAS FURINI e outro. 



R.11/9.167-PENHORA – extraído dos Autos nº 5000332-54.2011.404.7013, da Vara 
Federal e JEF Adjunto de Jacarezinho/PR. Exequente: UNIÃO – ADVOCACIA GERAL DA 
UNIÃO.  Executado: CLAUDIO VILAS BOAS FURINI. 
R.13/9.167-PENHORA – extraído dos Autos nº 0000299-69.2016.8.16.0171, da 
Competência Delegada de Tomazina/PR. Exequente: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 
CEF.  Executado: A.C. FURINI ESTACIONAMENTO – ME. e ALCEOMAR CARSTEN 
FURINI. 
Av.4/5.448-INDISPONÍVEL – dos Autos nº 083/2005,  da Ação Cível Público,  do Ofício do 
Juízo de Direito desta Comarca. Requerente: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 
PARANÁ.  Requerido: CLAUDIO VILAS BOAS FURINI. 
R.7/5.448-PENHORA – extraído dos Autos nº 5000332-54.2011.404.7013, da Vara Federal 
e JEF Adjunto Jacarezinho/PR. Exequente: UNIÃO – ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO.  
Executado: CLÁUDIO VILAS BOAS FURINI. 
R.8/5.448-PENHORA – extraído dos Autos nº 5000133-66.2010.404.7013, da Vara Federal 
e JEF Adjunto Jacarezinho/PR. Exequente: UNIÃO – ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO.  
Executado: CLÁUDIO VILAS BOAS FURINI. 
R.6/2.423 – INDISPONÍVEL - extraído dos Autos nº 093/2005 da Vara Cível Tomazina – 
requerente MINISTÉRIO PÙBLICO DO ESTADO DO PARANÁ, procede-se a presente 
averbação para fazer constar neste matricula, que ´´parte ideal.´´ correspondente a 
43.3645m² do R.5/2423 anterior, de propriedade de CLÁUDIO VILAS BOAS FURINI. 
R.8/2.423 – COMPRA E VENDA – Parte ideal do imóvel a que se refere a presente 
matricula dos Rs. 4 e 5/2.448, foi adquirida por  EDNEIA VILAS BOAS FURINI, compra 
feita a: EUDOCIO APARECIDO FURINI. 
R.10/2.423-PENHORA – extraído dos Autos nº 5000332-54.2011.404.7013, da Vara 
Federal e JEF Adjunto Jacarezinho/PR. Exequente: UNIÃO – ADVOCACIA GERAL DA 
UNIÃO.  Executado: CLÁUDIO VILAS BOAS FURINI. 
R.11/2.423-PENHORA – extraído dos Autos nº 5000133-66.2010.404.7013, da Vara 
Federal e JEF Adjunto Jacarezinho/PR. Exequente: UNIÃO – ADVOCACIA GERAL DA 
UNIÃO.  Executado: CLÁUDIO VILAS BOAS FURINI. 
  
LEILOEIRO: PAULO ROBERTO NAKAKOGUE, leiloeiro oficial, matr. JUCEPAR 12/048L. 
Os honorários do leiloeiro deverão ser depositados no ato da arrematação – tal como o preço. 
Em se tratando de arrematação, corresponderão a 5% (cinco por cento). Em caso de acordo, 
remição ou adjudicação, a comissão será de 2% (dois por cento). 
 
AD-CAUTELAM: Fica(m) o(s) devedor(es) ALCEOMAR CARSTEN FURINI  (CPF/CNPJ 
562.649.259-34),  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   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:  
Serão aceitos lances presenciais, no dia, hora e local acima descritos ou, ainda, aqueles 
ofertados pela Internet, através do sítio eletrônico www.nakakogueleiloes.com.br, desde que 
tenham realizado cadastramento prévio e envio da documentação exigida com 24 (vinte e 
quatro) horas de antecedência ao leilão.  O arrematante deverá pagar o preço no ato em 
observância ao Art. 892 do CPC. Nas hipóteses de arrematação ou adjudicação, as despesas 
necessárias para a efetivação da transferência dos bens, inclusive para o registro da carta de 
arrematação e baixa de averbações de penhoras, junto ao CRI, deverão ser suportadas pelo 
arrematante ou adjudicatário. Os arrematantes, adquirentes ou adjudicantes dos bens 
recebem-nos livres de hipotecas e demais ônus reais (art. 1499, inciso VI, do Código Civil) 
além de penhoras e débitos anteriores à aquisição relativos a tributos de âmbito municipal 
(IPTU e contribuição de melhoria), IPVA, licenciamento, inclusive aqueles de natureza 
PROPTER REM (art. 908, parágrafo único do CPC/2015), visto que tanto a arrematação 
quanto a alienação judicial por venda direta e a adjudicação têm natureza jurídica de 
aquisição originária, facultando-se aos credores a sub-rogação do valor dos débitos no preço 
ofertado pelo licitante, na forma do art. 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e 
o art. 908 § 2º do CPC/2015.  O(s) bem(ns) será(ão) vendido(s) no estado em que se 
encontra(m), sendo responsabilidade do(s) interessado(s) realizar prévia vistoria com o(s) 
depositário(s) indicado(s). Correrão por conta do adquirente as despesas inerentes à eventual 
regularização, transferência e expedição de carta de arrematação. No caso de bem(ns) 
móvel(is), o adquirente arcará com o imposto ICMS incidente sobre a venda. No caso de 
bem(ns) imóvel(is), a venda será feita em caráter ad corpus, respondendo o adquirente com 
os custos inerentes à imissão na posse.  Tomazina, 31 de janeiro de 2020.  Eu, PAULO 
ROBERTO NAKAKOGUE, Leiloeiro Público Oficial, o digitei e subscrevi. 
 

OTO LUIZ SPONHOLZ JUNIOR 
Juiz de Direito 
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EDITAL DE HASTA PÚBLICA E INTIMAÇÃO 

 
Edital de leilão do bem penhorado do devedor LUIZ ANTÔNIO ARANA - EPP  (CPF/CNPJ 
81.259.186/0001-08), com possibilidade de arrematação da seguinte forma:  
 
PRIMEIRO(A) LEILÃO/PRAÇA: Dia 28 de fevereiro de 2020 às 13:00, se feriado, primeiro dia útil 
subsequente, que se realizará no Átrio do Fórum: Rua Conselheiro Avelino Antônio Vieira, 34 – Centro 
– Tomazina/PR, por lance não inferior ao valor da avaliação. 
 
SEGUNDO(A) LEILÃO/PRAÇA:  Dia 10 de março de 2020 às 13:00, se feriado, primeiro dia útil 
subsequente, que se realizará no Átrio do Fórum: Rua Conselheiro Avelino Antônio Vieira, 34 – Centro 
– Tomazina/PR.  A venda poderá ocorrer pela maior proposta, desde que não configure em preço vil, 
considerado como tal aquele que não atingir 55%. do valor da avaliação.  
 
Os leilões serão realizados na modalidade interativa, ou seja, presencial e on line, no sítio 
www.nakakogueleiloes.com.br  
 
DADOS DO PROCESSO: 
Autos nº. 0001684-91.2012.8.16.0171 - Execução Fiscal 
Vara VARA DA FAZENDA PÚBLICA TOMAZINA 
Exequente (01) ESTADO DO PARANÁ (CPF/CNPJ 76.416.940/0001-28) 
End. Exequente Av.Santos Dumont, 1187- Londrina/PR - CEP 86010-450 (mov. 69.1 
fls. 138) 
Adv. Exequente Mércia Miranda Vasconcellos Cunha (OAB/PR. 18.860)  (fl. 01)  
Executado (a) (01) LUIZ ANTÔNIO ARANA - EPP   (CPF/CNPJ 81.259.186/0001-08) 
End. Executado(a) (01) Rua Geraldo Vieira, 07, Centro ,  Pinhalão , Tomazina/PR CEP: 
84.925-000 (mov. 69.1 fls. 138) 
Adv. Executado Flávio Alves Izidoro (OAB/PR. 69.561) Patricia Aparecida Marceli 
Izidoro (OAB/PR 47.060) (mov.14.2 fls. 39) 
Depositário Fiel (1) Luiz Antônio Arana  
End. da Guarda (01) Rua Geraldo Vieira, 07,  Centro , Pinhalão, Tomazina/PR CEP:  
84.925-000 (mov. 69.1 fls. 138) 
Penhora realizada  18/06/2019 (mov. 69.1 fls. 138) 
Débito Primitivo R$  52.693,28   - 20/05/2014 (mov. 11.2 fls. 26) 
Débito Atualizado R$ 116.254,43  - 19/11/2019  
Qualificação do(s) Bem (01)............................................................................................R$  4.136,92    
Um veículo tipo Motocicleta, marca/Modelo HONDA/CG 150 TITAN KS, Placa AOY-3708, Combustível 
GASOLINA, categoria Particular, Cor VERMELHA, ano/modelo 2007/2007, Chassi 
9C2KC08107R171962, Renavan 0092.572507-2, Município de Emplacamento. Pinhalão-PR. Em bom 
estado de conservação e funcionamento. 
Avaliação Primitiva  R$  4.120,00   - 18/06/2019 (mov. 69.1 fls. 138) 
Avaliação Atualizada  R$  4.136,92   - 19/11/2019   
 
Débitos Detran R$ 1.004,88 até 19/11/2019  Restrição Baixada (quitada) – Bco do Brasil S/A 
 
LEILOEIRO: PAULO ROBERTO NAKAKOGUE, leiloeiro oficial, matr. JUCEPAR 12/048L. Os 
honorários do leiloeiro deverão ser depositados no ato da arrematação – tal como o preço. Em se 
tratando de arrematação, corresponderão a 5% (cinco por cento). Em caso de acordo, remição ou 
adjudicação, a comissão será de 2% (dois por cento). 
 
 
AD-CAUTELAM: Fica(m) o(s) devedor(es) LUIZ ANTÔNIO ARANA - EPP  (CPF/CNPJ 
81.259.186/0001-08),  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   Pública, independentemente de nova Intimação, e de que 
poderá remir a execução pagando o principal e acessórios, até antes da arrematação e/ou adjudicação 
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(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:  
Serão aceitos lances presenciais, no dia, hora e local acima descritos ou, ainda, aqueles ofertados 
pela Internet, através do sítio eletrônico www.nakakogueleiloes.com.br, desde que tenham realizado 
cadastramento prévio e envio da documentação exigida com 24 (vinte e quatro) horas de 
antecedência ao leilão.  O arrematante deverá pagar o preço no ato em observância ao Art. 892 do 
CPC. Nas hipóteses de arrematação ou adjudicação, as despesas necessárias para a efetivação da 
transferência dos bens, inclusive para o registro da carta de arrematação e baixa de averbações de 
penhoras, junto ao CRI, deverão ser suportadas pelo arrematante ou adjudicatário. Os arrematantes, 
adquirentes ou adjudicantes dos bens recebem-nos livres de hipotecas e demais ônus reais (art. 1499, 
inciso VI, do Código Civil) além de penhoras e débitos anteriores à aquisição relativos a tributos de 
âmbito municipal (IPTU e contribuição de melhoria), IPVA, licenciamento, inclusive aqueles de 
natureza PROPTER REM (art. 908, parágrafo único do CPC/2015), visto que tanto a arrematação 
quanto a alienação judicial por venda direta e a adjudicação têm natureza jurídica de aquisição 
originária, facultando-se aos credores a sub-rogação do valor dos débitos no preço ofertado pelo 
licitante, na forma do art. 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e o art. 908 § 2º do 
CPC/2015.  O(s) bem(ns) será(ão) vendido(s) no estado em que se encontra(m), sendo 
responsabilidade do(s) interessado(s) realizar prévia vistoria com o(s) depositário(s) indicado(s). 
Correrão por conta do adquirente as despesas inerentes à eventual regularização, transferência e 
expedição de carta de arrematação. No caso de bem(ns) móvel(is), o adquirente arcará com o imposto 
ICMS incidente sobre a venda. No caso de bem(ns) imóvel(is), a venda será feita em caráter ad 
corpus, respondendo o adquirente com os custos inerentes à imissão na posse.  Tomazina, 20 de 
janeiro de 2020.  Eu, PAULO ROBERTO NAKAKOGUE, Leiloeiro Público Oficial, o digitei e subscrevi. 
 

OTO LUIZ SPONHOLZ JUNIOR 
Juiz de Direito 
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EDITAL DE HASTA PÚBLICA E INTIMAÇÃO 

Edital de leilão do bem penhorado do devedor Daverson Moura Seraphim  (CPF/CNPJ 
006.306.069-86), com possibilidade de arrematação da seguinte forma:  
 
PRIMEIRO(A) LEILÃO/PRAÇA: Dia 28 de fevereiro de 2020 às 13:00, se feriado, primeiro 
dia útil subsequente, que se realizará no Átrio do Fórum: Rua Conselheiro Avelino Antônio 
Vieira, 34 – Centro – Tomazina/PR, por lance não inferior ao valor da avaliação. 
 
SEGUNDO(A) LEILÃO/PRAÇA:  Dia 10 de março de 2020 às 13:00, se feriado, primeiro dia 
útil subsequente, que se realizará no Átrio do Fórum: Rua Conselheiro Avelino Antônio Vieira, 
34 – Centro – Tomazina/PR. .  A venda poderá ocorrer pela maior proposta, desde que não 
configure em preço vil, considerado como tal aquele que não atingir 50% do valor da 
avaliação.  
 
Os leilões serão realizados na modalidade interativa, ou seja, presencial e on line, no sítio 
www.nakakogueleiloes.com.br  
 
DADOS DO PROCESSO: 
Autos nº. 0001760-42.2017.8.16.0171 - Execução de Título Extrajudicial 
Vara Juizado Civil de Tomazina 
Exequente (01) Newdson Barros Bezerra Eireli  (CPF/CNPJ 26.122.685/0001-
32) 
End. Exequente Rua Domingos Calixto , 175, Centro , Pinhalão/PR CEP: 84.925-
000 (mov. 11.1 fls. 31) 
Executado (a) (01) Daverson Moura Seraphim   (CPF/CNPJ 006.306.069-86) 
End. Executado(a) (01) Rua Jorge Barros, 1625, Centro , Carlópolis/PR CEP: 86.420-
000 (mov. 11.1 fls. 31) 
Penhora realizada  30/01/2019 (mov. 31.1 fls. 68) 
Débito Primitivo R$ 3.046,29 - 20/09/2019 (mov. 49.1 fls. 102) 
Débito Atualizado R$ 3.069,85 - 31/10/2019  
Qualificação do(s) Bem (01)   ..................................................................... R$     41.698,44       
Um veículo Marca/Modelo MITSUBISHI I/MMC ASX 2.0 4WD, cor BRANCA, ano/modelo 
2011/2012, Placa NZX-2127, Renavam nº. 0045.171550-0, chassi nº. 
JMYXTGA2WCZA06777, em bom estado de conservação e funcionamento. 
Avaliação Primitiva  R$ 40.608,00  - 19/02/2019 (mov. 34.1 fls. 75) 
Avaliação Atualizada  R$ 41.698,44  - 31/10/2019  
 
 ÔNUS: DETRAN – Total débito – R$ 6.202,32 
ALIENAÇÃO FIDUCIARIA – BANCO DO BRASIL S/A 
SITUAÇÃO - CRV EMITIDO 
 
LEILOEIRO: PAULO ROBERTO NAKAKOGUE, leiloeiro oficial, matr. JUCEPAR 12/048L. 
Os honorários do leiloeiro deverão ser depositados no ato da arrematação – tal como o preço. 
Em se tratando de arrematação, corresponderão a 5% (cinco por cento). Em caso de acordo, 
remição ou adjudicação, a comissão será de 2% (dois por cento). 
 
AD-CAUTELAM: Fica(m) o(s) devedor(es) Daverson Moura Seraphim  (CPF/CNPJ 
006.306.069-86),  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   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 
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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:  
Serão aceitos lances presenciais, no dia, hora e local acima descritos ou, ainda, aqueles 
ofertados pela Internet, através do sítio eletrônico www.nakakogueleiloes.com.br, desde que 
tenham realizado cadastramento prévio e envio da documentação exigida com 24 (vinte e 
quatro) horas de antecedência ao leilão.  O arrematante deverá pagar o preço no ato em 
observância ao Art. 892 do CPC. Nas hipóteses de arrematação ou adjudicação, as despesas 
necessárias para a efetivação da transferência dos bens, inclusive para o registro da carta de 
arrematação e baixa de averbações de penhoras, junto ao CRI, deverão ser suportadas pelo 
arrematante ou adjudicatário. Os arrematantes, adquirentes ou adjudicantes dos bens 
recebem-nos livres de hipotecas e demais ônus reais (art. 1499, inciso VI, do Código Civil) 
além de penhoras e débitos anteriores à aquisição relativos a tributos de âmbito municipal 
(IPTU e contribuição de melhoria), IPVA, licenciamento, inclusive aqueles de natureza 
PROPTER REM (art. 908, parágrafo único do CPC/2015), visto que tanto a arrematação 
quanto a alienação judicial por venda direta e a adjudicação têm natureza jurídica de 
aquisição originária, facultando-se aos credores a sub-rogação do valor dos débitos no preço 
ofertado pelo licitante, na forma do art. 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e 
o art. 908 § 2º do CPC/2015.  O(s) bem(ns) será(ão) vendido(s) no estado em que se 
encontra(m), sendo responsabilidade do(s) interessado(s) realizar prévia vistoria com o(s) 
depositário(s) indicado(s). Correrão por conta do adquirente as despesas inerentes à eventual 
regularização, transferência e expedição de carta de arrematação. No caso de bem(ns) 
móvel(is), o adquirente arcará com o imposto ICMS incidente sobre a venda. No caso de 
bem(ns) imóvel(is), a venda será feita em caráter ad corpus, respondendo o adquirente com 
os custos inerentes à imissão na posse.  Tomazina, 20 de janeiro de 2020.  Eu, PAULO 
ROBERTO NAKAKOGUE, Leiloeiro Público Oficial, o digitei e subscrevi. 
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