PODER JUDICIÁRIO
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE TOMAZINA – PR
Rua Conselheiro Avelino Antonio Vieira, 34 – Centro
Tomazina/PR – CEP 84935-000

EDITAL DE HASTA PÚBLICA E INTIMAÇÃO
Edital de leilão do bem penhorado do devedor R T DE OLIVEIRA - ME - Rep. Por ROGÉRIO
TORRES (CPF/CNPJ 03.790.790/0001-44), com possibilidade de arrematação da seguinte
forma:
PRIMEIRO(A) LEILÃO/PRAÇA: Dia 10 de fevereiro de 2021 às 16:00, se feriado, primeiro
dia útil subsequente, que se realizará no www.nakakogueleiloes.com.br, por lance não
inferior ao valor da avaliação.
SEGUNDO(A) LEILÃO/PRAÇA: Dia 25 de fevereiro de 2021 às 16:00, se feriado, primeiro
dia útil subsequente, que se realizará no www.nakakogueleiloes.com.br. . A venda poderá
ocorrer pela maior proposta, desde que não configure em preço vil, considerado como tal
aquele que não atingir 60% 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.
0001260-68.2020.8.16.0171 - Carta Precatória Cível
Vara
Vara Cível de Tomazina
Exequente (01)
GMAC - ATACADO DA CONSTRUÇÃO LTDA -EPP.
(CPF/CNPJ 05.810.534/0001-05)
End. Exequente
Rua Padre Anchieta, 123, Vila Nova, Londrina/PR CEP:
86.025-590 (mov.1.1 fl. 17)
Adv. Exequente
Gustavo Vinicius de Oliveira Carvalho (OAB/PR 75554) e
Monica Akemi Igarashi Thomaz de Aquino (OAB/PR 18603) (mov.1.10 fl.15)
Executado (a) (01)
R T DE OLIVEIRA - ME - Rep. Por ROGÉRIO TORRES
(CPF/CNPJ 03.790.790/0001-44)
End. Executado(a) (01)
Rua Tacito Correia, 536, Centro, TOMAZINA /PR CEP: 84.935000 (mov.1.1 fl. 17)
Depositário Fiel (1)
ROGÉRIO TORRES DE OLIVEIRA
End. da Guarda (01)
Rua Tacito Correia, 536, Centro , TOMAZINA/PR (mov.1.5
fl.08)
Penhora realizada
29/01/2020 (mov.1.6 fl.09)
Débito Primitivo
R$ 13.524,46 - 16/08/2019 (mov.1.1 fl.03).
Débito Atualizado
R$ 17.070,24 - 27/10/2020
Qualificação do(s) Bem (01) …………………………….........…………….......…. R$ 28.993,36
M.BENZ/L 1113 PLACAS AHK4835 ANO/MODELO 1972 C. ABERTA, RENAVAM
530799111, em pleno funcionamento de capacidade de utilização para o trabalho.
Avaliação Primitiva
R$ 27.000,00 - 21/03/2020 (mov.1.5 fl.08)
Avaliação Atualizada
R$ 28.993,36 - 27/10/2020
DÉBITOS DETRAN R$ 92,28 - Até 27/10/2020
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).
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AD-CAUTELAM: Fica(m) o(s) devedor(es) R T DE OLIVEIRA - ME - Rep. Por ROGÉRIO
TORRES (CPF/CNPJ 03.790.790/0001-44), 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, 27 de
outubro de 2020. Eu, PAULO ROBERTO NAKAKOGUE, Leiloeiro Público Oficial, o digitei e
subscrevi.
Márcio Iglesias de Souza Fernandes
Juiz(a) de Direito
54 08.DOC
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EDITAL DE HASTA PÚBLICA E INTIMAÇÃO
Edital de leilão do bem penhorado do devedor MAURO VILAS BOAS FURINI (CPF/CNPJ
357.148.249-20),
com possibilidade de arrematação da seguinte forma:
PRIMEIRO(A) LEILÃO/PRAÇA: Dia 10 de fevereiro de 2021 às 16:00, se feriado, primeiro
dia útil subsequente, que se realizará no www.nakakogueleiloes.com.br, por lance não
inferior ao valor da avaliação.
SEGUNDO(A) LEILÃO/PRAÇA: Dia 25 de fevereiro de 2021 às 16:00, se feriado, primeiro
dia útil subsequente, que se realizará no www.nakakogueleiloes.com.br. . 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.
0000050-46.2001.8.16.0171 - Execução Fiscal
Vara
Vara Cível de Tomazina
Exequente (01)
MUNICÍPIO DE PINHALÃO/PR (CPF/CNPJ 76.167.717/000194)
End. Exequente
Rua Domingos Calixto, 483, Pinhalão/PR, CEP 84.925-00
(mov.1.1 fl. 03 )
Adv. Exequente
Flavio José de Oliveira Chueire (OAB/PR 21.375); Karina
Correa De Freitas Chaves (OAB/PR 33.670) (mov.1.1 Fl. 51) (mov.1.1 fl. 51)
Executado (a) (01)
MAURO VILAS BOAS FURINI (CPF/CNPJ 357.148.249-20)
End. Executado(a) (01)
Rua Rui Barbosa , s/n, Pinhalão/PR, CEP 84.925-00 (mov.16.1
fl. 03. )
Adv. Executado
Elton Cesar Navarrete Azevedo (OAB/PR 27.090); Fabio
Henrique Curan (OAB/PR 37.260) (Mov.32.1 Fls. 235)
Depositário Fiel (1)
Depositário Público da Comarca
End. da Guarda (01)
Rua Rui Barbosa, s/n, Pinhalão/PR CEP: 84.925-00 (mov.60.1,
fls.282.)
Penhora realizada
14/12/2005 (mov.1.1, fls.64)
Débito Primitivo
R$ 35.746,19 - 10/04/2019 (mov.47.2, fls.257).
Débito Atualizado
R$ 50.048,43 - 15/12/2020
Qualificação do(s) Bem (01) …………………………….........………………. R$ 626.178,30
Lote de terreno, de formato irregular, situado no perímetro urbano de Pinhalão/Pr, medindo e
confrontando: sessenta e oito metros (68,00m), de frente para a Rua Ruy Barbosa, pelo lado
direito de quem olha a rua, cinquenta e quatro metros (54,00 metros), com Anésia Pinto dos
Santos, pelo lado esquerdo, setenta e cinco metros(75,00m) com os lotes nºs 1 e 7, de
propriedade de Sebastião Dias Chaves, Valdir Merege Rodrigues, José Teodoro de Souza,
Maria de Lourdes Dias e Ana Francisca Dias, e finalmente, aos fundos, formado por três
linhas, seguimos no sentido da parede lateral esquerda para a direita, vinte e cinco metros
(25,00m) pela primeira, daí após defletir á direita, vinte e cinco metros (25,00m), pela
segunda, em ambas com o remanescentes dos terrenos da Salim, Antônio e daí, após
defletir à esquerda, setenta metros (70m), por um córrego, pela terceira até alcançar a
referida parede lateral direita, que divisa com terrenos de Anésia Pinto dos Santos,
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encerrando com uma área de cinco mil, quarenta e treis metros quadrados (5.043 m²). –
Benfeitorias: Um barracão próprio para serrarias, coberto com telha. Matrícula 3.811 do 1º
CRI de Tomazina/PR. Venda “Ad Corpus”.
Avaliação Primitiva
Avaliação Atualizada

R$ 600.000,00 - 13/11/2019 (mov.60.1, fls.282).
R$ 626.178,30 - 15/12/2020

Matrícula - Bem nº 1
Matrícula:
R.2/3.811 – PENHORA – Autos 12/90 Vara Civel de Tomazina– Favorecido: Siderurgica
Riograndense S/A – Devedor: Construlaje Construção Civil, Ind. E Com. de Lajes
Furini Ltda
R.3/3.811 – REGISTRO DE PENHORA – Autos 12/90 Vara da Fazenda Pública de
Tomazina – Penhorado a favor de Siderurgica Riograndense S/A – Devedor:
Construlaje Construção Civil, Ind. E Com. de Lajes Furini Ltda.
R.4/3.811 – PENHORA – Autos 83/92 –Vara Cível de Tomazina Favorecido: Malucelli &
Filhos Ltda, ressalvando-se porem a penhora a favor da Siderurgica Riograndense
S/A.
R.5/3.811 – PENHORA – Autos 02/95 – Vara Cível de Tomazina Favorecido: Fazenda
Pública do Estado do Paraná
ressalvando-se porem a penhora a favor da Siderurgica Riograndense S/A e Malucelli
& Filhos Ltda,
R.6/3.811 – PENHORA – Autos 07/96 – Vara Cível de Tomazina - Favorecido: Fazenda
Pública do Estado do Paraná
R.7/3.811 – PENHORA – Autos 23/90 – Vara Cível de Tomazina - Favorecido: Banco do
Brasil S/A
R.8/3.811 – PENHORA – Autos 01/96 – Vara Cível de Tomazina - Favorecido: Conselho
Regional de Engenharia, arquitetura, Construção Civil, Devedor: Construlaje
Construção Civil, Ind. E Com. de Lajes Furini Ltda.
R.9/3.811 – PENHORA – Autos 103/94 – Vara Cível de Tomazina - Favorecido: Bando
do Estado do Paraná S/A, Devedor \Organização Karbrait Ind. e Com. Prod. Quimicos
Ltda e Mauro Vilas Boas Furini.
R.10/3.811 – ARRESTO – Autos 056/2001 – Vara Cível de Tomazina - Exequente:
Prefeitura Municipal de Tomazaina – Executado: Mauro Vilas Boas Furini.
R.11/3.811 – PENHORA – Autos 39/2000 – Vara Cível de Tomazina - Exequente:
Municipio de Tomazina – Executado: Mauro Vilas Boas Furini.
R.12/3.811 - PENHORA– Autos 056/2001 – Vara Cível de Tomazina - Exequente:
Prefeitura Municipal de Tomazina – Executado: Mauro 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) MAURO VILAS BOAS FURINI (CPF/CNPJ
357.148.249-20), 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
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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, 05 de
janeiro de 2021. Eu, PAULO ROBERTO NAKAKOGUE, Leiloeiro Público Oficial, o digitei e
subscrevi.
Márcio Iglesias de Souza Fernandes
Juiz(a) de Direito
54 08.DOC
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EDITAL DE HASTA PÚBLICA E INTIMAÇÃO
Edital de leilão do bem penhorado do devedor LUIZ ANTONIO ARANA
562.648.609-72),
com possibilidade de arrematação da seguinte forma:

(CPF/CNPJ

PRIMEIRO(A) LEILÃO/PRAÇA: Dia 10 de fevereiro de 2021 às 16:00, se feriado, primeiro
dia útil subsequente, que se realizará no www.nakakogueleiloes.com.br, por lance não
inferior ao valor da avaliação.
SEGUNDO(A) LEILÃO/PRAÇA: Dia 25 de fevereiro de 2021 às 16:00, se feriado, primeiro
dia útil subsequente, que se realizará no www.nakakogueleiloes.com.br. . 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.
0000598-90.2009.8.16.0171 - Execução Fiscal
Vara
Vara Cível de Tomazina
Exequente (01)
ESTADO DO PARANÁ – PROCURADORIA GERAL
(CPF/CNPJ 08.761.124/0001-00)
End. Exequente
Rua Paraná, 698, N.698, 1º andar Sala 103 , Jacarezinho//PR
CEP: 86400-000 (FL. 01)
Adv. Exequente
Cynthia Garcez Rabello (OAB/PR. 18.506 )
Executado (a) (01)
LUIZ ANTONIO ARANA (CPF/CNPJ 562.648.609-72)
End. Executado(a) (01)
Rua Arthur Bernardes, n.317, Centro, Pinhalão/PR CEP:
84.925-000 (mov. 1.1 fls. 03)
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. 54)
Penhora realizada
30/11/2010 (mov. 1.1 fls. 54)
Débito Primitivo
R$ 13.475,35 - 13/07/2018 (mov. 18.1 fls. 126)
Débito Atualizado
R$ 18.856,11 - 16/12/2020
Qualificação do(s) Bem (01) …………………………….........………………. R$ 119.481,80
Um lote de terreno, situado no quadro urbano da cidade de Pinhalão, nesta Comarca, de
frente para a Rua Arthur Bernardes, medindo e confrontando: DEZOITO METROS (18,00m)
de frente para 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 Proença e finalmente DEZOITO METROS
(18,00m) aos fundos com outra parte de lote nº 295 de Ana de Camargo Chaves,
encerrando a área com DUZENTOS E NOVENTA E SETE METROS QUADRADOS
(297,00m2). BENFEITORIAS: Uma construção civil em alvenaria – edificação comercial para
câmara fria medindo cem metros quadrados (100,00m2) Havendo conforme R-1/7.045 e
Av.2/7.045. Matricula nº 7.045 do Registro de Imóveis desta Comarca de Tomazina/PR.
Venda Ad Corpus.

PODER JUDICIÁRIO
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE TOMAZINA – PR
Rua Conselheiro Avelino Antonio Vieira, 34 – Centro
Tomazina/PR – CEP 84935-000

Avaliação Primitiva
Avaliação Atualizada

R$ 100.000,00 - 18/12/2018 (mov. 23.2 fls. 138)
R$ 119.481,80 - 16/12/2020

Matrícula - Bem nº 1
1/7.045 – Adquirido por LUIZ ANTONIO ARANA; por compra feita a Ana De Camargo
Chaves E Seu Marido Sebastião Dias Chaves
Av. 2/7.045 – AVERBAÇÃO – uma construção civil em alvenaria - edificação comercial
para câmara fria, medindo 100,00m².
R.3/7.045 –PENHORA –Autos de Execução Fiscal nº 0000599-75.2009.8.16.0171, da
Vara Cível desta Comarca. Exequente: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ.
Executado: LUIZ ANTÔNIO ARANA.
R.4/7.045 –PENHORA –Autos de Execução Fiscal nº 0000598-90.2009.8.16.0171, da
Vara Cível desta Comarca. Exequente: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ.
Executado: LUIZ ANTÔNIO ARANA.
R.5/7.045 –PENHORA –Autos de Execução Fiscal nº 12/2009, da Vara Cível desta
Comarca. Exequente: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ. Executado: LUIZ
ANTÔNIO ARANA.
R.6/7.045 –PENHORA – Autos de Execução Fiscal nº 22/2004, da Vara Cível desta
Comarca. Exequente: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ. Executado: LUIZ
ANTÔNIO ARANA.
R.7/7.045 –PENHORA –Autos de Execução Fiscal nº 0000037-61.2013.8.16.0171,
mandado nº 422/2012 - da Vara Cível desta Comarca. Exequente: UNIÃO FAZENDA
NACIONAL. Executado: LUIZ ANTÔNIO ARANA.
R.8/7.045 –– PENHORA – Autos de Execução Fiscal nº 0001684-91.20128.16.0171, da
Vara Fazenda Pública desta Comarca. Exequente: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO
DO PARANÁ. Executado: LUIZ ANTÔNIO ARANA – ME.
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 ANTONIO ARANA
(CPF/CNPJ
562.648.609-72), 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
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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, 05 de
janeiro de 2021. Eu, PAULO ROBERTO NAKAKOGUE, Leiloeiro Público Oficial, o digitei e
subscrevi.
Márcio Iglesias de Souza Fernandes
Juiz(a) de Direito
54 08.DOC
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EDITAL DE HASTA PÚBLICA E INTIMAÇÃO
Edital de leilão do bem penhorado do devedor DALILA PRADO BRAZ NOGUEIRA - FI (CPF/CNPJ
01.760.635/0001-50),
com possibilidade de arrematação da seguinte forma:
PRIMEIRO(A) LEILÃO/PRAÇA: Dia 10 de fevereiro de 2021 às 16:00, se feriado, primeiro dia útil
subsequente, que se realizará no www.nakakogueleiloes.com.br, por lance não inferior ao valor da
avaliação.
SEGUNDO(A) LEILÃO/PRAÇA: Dia 25 de fevereiro de 2021 às 16:00, se feriado, primeiro dia útil
subsequente, que se realizará no www.nakakogueleiloes.com.br. . 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.
0001173-83.2018.8.16.0171 - CARTA PRECATÓRIA CIVEL
Vara
Vara Cível de Tomazina
Exequente (01)
BANCO DO BRASIL S.A (CPF/CNPJ 00.000.000/0602-59)
End. Exequente
Setor Bancário Sul, Quadra 4, Bloco C, Lote 32, Edificlo Sede Ill,
Brasilia/DF, CEP 83.530-230 (Mov.1.9 fls. 31)
Adv. Exequente
Valdenir José Rocha (OABPR 66272) Genésio Felipe De Natividade
(OABPR 0747) João Pedro Kostin Felipe De Natividade (OABPR 86214) (mov. 92.1) (mov. 92.1)
Exequente (02)
OMAR JOSE BADDAUY (CPF/CNPJ 003.396.529-34)
End. Exequente
Rua: Minas Gerais, 297, Sala 84, Londrina/PR, CEP 86010-170
(MOV. 1.3 fLS.05)
Adv. Exequente
Omar José Baddauy (OAB/PR 3748) (fl.01) (fL.01)
Executado (a) (01)
DALILA PRADO BRAZ NOGUEIRA - FI
(CPF/CNPJ
01.760.635/0001-50)
End. Executado(a) (01)
Rua: Geraldo Vieira, 203, Pinhalão, Tomazina/PR, CEP 84925-000
(mov.1.23 fls.123)
Adv. Executado
Laércio Ademir dos Santos (OAB/PR 6576) (fls. 01)
Depositário Fiel (1)
DEPOSITÁRIO PÚBLICO
End. da Guarda (01)
Rua Geraldo Vieira, Pinhalão/PR
Penhora realizada
27/06/2000 (mov.1.15) e 11/09/2000 (mov. 1.22)
Débito Primitivo
R$ 957.731,80 - 26/10/2018 (mov.49.4)
Débito Atualizado
R$ 1.431.947,19 - 10/12/2020
Qualificação do(s) Bem (01) …………………………….........………………. R$ 368.436,75
01 Lote de terreno, situado no quadro urbano da cidade de Pinhalão, nesta Comarca, medindo e
confrontando:- Oito Metros e Cinquenta Centímetros) (8,50.) de frente para a Rua Geraldo Vieira;
Vinte e Cinco Metros (25m.) pelo lado esquerdo, com Antonio Mota-Espólio; Vinte e Cinco Metros
(25m.) pelo lado direito, com Alzir Wahl; e, finalmente oito metros e cinquenta Centímetros(8,50) aos
fundos, com Irma Wahl de Oliveira; encerrando a área de Duzentos e Doze Metros e Cinquenta
Decimetros Quadrados (212,50m2). Benfeitorias: Uma casa em alvenaria cobertas de telhas de
cerâmica, piso também cerâmica, dividida em 03 quartos, 02 banheiros, uma sala, copa, cozinha e
uma frente comercial de aproximadamente 50,00m2 com duas portas em vidro. Matricula n° 3,752 do
CRI de Tomazina/PR. Venda AD CORPUS.
Qualificação do(s) Bem (02) …………………………….........………………. R$ 317.422,43
01 Imóvel Rural que consiste em Cinco Alqueires e Trezentos e setenta e Cinco Décimos Milésimos
(5,0375 alq.) equivalente a 12,19ha de terrenos de cultura, situados na Fazenda Ribeirão Grande ou
Maluf, no Município de Pinhalão, nesta Comarca, dentro dos seguintes limites, confrontações e
caminhamento: Estação PP=0) – Começa em um marco de madeira de Lei, limite deste terreno e
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terreno de Sebastião Gomes de Oliveira. Segue com o rumo de 70°57’ SE e distância de 472,00m. a
um marco de madeira de Lei, na margem da estrada. Limite com Terreno de Félix Kainak. Segue
com rumo de 4°57’ SE e 80m a um marco de madeira de Lei, limite com terreno de Pedro Hoinaski.
Daí segue limites com terrenos de Pedro Hoinaski. Rumos de 1° e 58’ SW e 140,00m. e 5°33’ SW e
46,00m, totalizando 186,00m. Daí segue limite com terreno de Walter Gerolimo. Rumo de 77°18’ a
um marco de madeira de lei na margem direita do Ribeirão, com diversos rumos e 189,50, digo,
Ribeirão, limite com terreno de sebastião Francisco de Melo. Daí segue a margem direita de Ribeirão
com diversos rumos e 189,50m. a marco de madeira de lei, ponto de origem desta demarcação.
Confrontação: ao Norte, Sebastião Gomes de Oliveira; a Leste, Felix Kainak e Pedro Hoinaski; ao
Sul, Walter Gerolino. Oeste, Sebastião Francisco de Melo. Cadastro do Incra n° 711.098.001.813-5.
Possuindo neste ano de 2019 em torno de 6.000 pés de café e o restante em pastagem formada e
cercada com arame farpado. Matrícula n° 3.268 do CRI de Tomazina/PR. Venda Ad Corpus.
Avaliação Primitiva
Avaliação Atualizada

R$ 605.000,00 - 20/12/2019 (mov. 90.2)
R$ 685.859,18 - 10/12/2020

Matrícula - Bem nº 1
(BEM 01)
R.2/3.752 - Cédula de Crédito Comércial n° 97/01831-7 - Financiador: Banco do Brasil S/A Emitente: Dalila Prado Váz Nogueira - Anuentes: Marcos Davi Nogueira e s/mulher Dalila Vaz
Prado Nogueira.
R.3/3.752 - Auto de Penhora e Depósito - extraída dos Autos 0000257-34.2000.8.16.0089 da
Ação de Execução de Titulo Extrajudicial do Juizo de direito da Vara Cível da Comarca de
Ibaiti, deste Estado em que é Exequente: Banco do Brasil S/A. Executado: Dalila Prado Vaz
Nogueira-FI.
Matrícula - Bem nº 2
(BEM 02)
R.3/3.268 - Compra e Venda - Adquirentes: Marcos Davi Nogueira casado com Dalila Prado
Braz Nogueira.
R.4/3.268 - Cédula Rural Hipotecária - Financiador: Banco do Brasil S/A - Emitente: Marcos
Davi Nogueira, de conformidade com o instrumento acima, o imóvel a que se refere a presente
matricula encontra-se hipotecado junto ao Banco do Brasil S/A.
R.5/3.268 - Cédula de Crédito Comercial n° 97/01831-7 - Financiador: Banco do Brasil S/A Emitente: Dalila Prado Braz Nogueira.
R.6/3.268 - Auto de Penhora e Depósito - expedido pela Ùnica Vara Cível da Comarca de
Ibaiti/PR Autos 100/2000 de Ação de Execução de Titulo Extrajudicial, requerida pelo Banco do
Brasil S/A contra Dalila Prado Vaz Nogueira- FI.
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) DALILA PRADO BRAZ NOGUEIRA - FI (CPF/CNPJ
01.760.635/0001-50),
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.
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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 no dia, hora e local acima descritos 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, 05 de janeiro de 2021. Eu, PAULO ROBERTO
NAKAKOGUE, Leiloeiro Público Oficial, o digitei e subscrevi.
Márcio Iglesias de Souza Fernandes
Juiz(a) de Direito
54 08.DOC

