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EDITAL DE ALIENAÇÃO EM HASTA PÚBLICA DOS BENS 
 
1ª PRAÇA: 21/05/2018 - 09:30h, Na primeira praça deverá ser observado o valor da avaliação, devidamente 
atualizado, como lance mínimo. 
2ª PRAÇA: 08/06/2018 - 09:30h, Na segunda praça a venda poderá ocorrer pela maior proposta, desde que não 
configure em preço vil, considerado como tal aquele que não atingir 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação, 
devidamente atualizado. 
LOCAL DE ARREMATAÇÃO: Local :  R. Senador Accioly Filho, 1625  - CIC – CURITIBA – PR. 
LEILOEIRO: Paulo Roberto Nakakogue, Jucepar 12/048L, fone: 41-98417-9400, cuja comissão foi fixada: em caso 
de arrematação, 3% (três por cento) sobre o valor da avaliação atualizado, a cargo do arrematante, em se tratando de 
bens imóveis. 
 
Autos nº 0002700-69.2008.8.16.0026 – Execução Fiscal 
 0001555-17.2004.8.16.0026 
Autos  1ª Vara da Fazenda Pública de Campo Largo 
Exeqüente (CPF/CNPJ GOVERNO DO PARANA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 
(CNPJ 76.416.890/0001-89) (fl. 01) 
End. Exeqüente Rua Paula Gomes, 145 – São Francisco – Curitiba – PR – CEP 80.510-070 
(mov. 13.1, fls. 126) 
Adv. Exeqüente  CARLOS AUGUSTO ANTUNES (OAB/PR 14725), Larissa Negreiros 
(OAB/PR 67.959) (mov. 19.1, fl.01, 143) 
Executado (a) (CPF/CNPJ) TRANSPORTADORA BONATO LTDA (CNPJ: 75.808.741/0001-00) (fl. 01) 
End. Executado(a) Rua Zeferino Marchiorato, 650 – Vila Elisabeth - Campo Largo / PR -  CEP: 
83607-210 (mov. 11.4, fls. 122) 
Endereço da Guarda Rua Zeferino Marchiorato, 650 – Vila Elisabeth - Campo Largo / PR 
Depositário Fiel Pedro Anísio Bonato (mov. 13.1, fls. 128) 
Penhora realizada  07/12/2016 - (mov. 13.1, fls. 128) 
Débito Primitivo - data/fls R$     9.841,30 - 13/07/2015 (mov. 1.1, fls. 66) 
Débito Atualizado - data/fls R$ 14.679,36 - 05/03/2018.   
Qualificação do(s) Bem (ns)......................................................................................................................R$  10.341,56 
Veículo RED/RANDON tipo Carga/ Semi-reboque, SR GR TR, placa AMO-8480, ano de Fabricação/ modelo 1991/ 
1991. Pneus ruins em péssimo estado de conservação. Chassi nº 9ADG12430MC089730, RENAVAM n.º 
00524038678. 
Avaliação Primitiva - data/fls R$  10.000,00 - 15/12/2016 (mov. 13.1, fls. 130, 134) 
Avaliação Atualizada - data/fls R$ 10.341,56- 06/03/2018. 
 
ÔNUS DO DETRAN:  R$ 756.14 até 14/04/2018. 
               
01) Fica intimado o Executado TRANSPORTADORA BONATO LTDA, através deste Edital, das datas acima, caso 
não sejam encontrados pelo Sr. Oficial de Justiça (Artigo 687 CPC), e de que, antes da arrematação e da adjudicação 
do bem, poderão remir execução, consoante o disposto no artigo 651 do Código de Processo Civil, bem como que 
poderão oferecer embargos à arrematação ou à adjudicação, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 
746 do referido diploma legal. E, para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar 
ignorância, expediu-se o presente edital, que será publicado e afixado na forma da lei; 02) Os credores hipotecários, 
usufrutuários ou senhorio direto que não foram intimados pessoalmente, ficam neste ato intimados da realização das 
respectivas praças (art. 698 CPC); 03) Os bens serão leiloados no estado em que se encontram, sendo que a 
verificação de seu estado de conservação poderá ser realizada pelo pretenso arrematante diretamente junto ao 
imóvel, ou então, junto ao Avaliador Judicial ou ao Sr. Oficial de Justiça que fez a avaliação do mesmo, conforme for 
o caso; 04) O arrematante pagará 5% (cinco por cento) sobre o valor da avaliação, atualizado de comissão ao 
leiloeiro.05) Em caso de adjudicação após promovidos atos de divulgação (com a publicação do edital de leilão): 2% 
(dois por cento) sobre o valor atualizado da avaliação do bem adjudicado, a ser paga pelo adjudicante; 06) em caso 
de desistência/remissão/perdão da dívida após promovidos atos de divulgação com a publicação do edital de leilão): 
2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da avaliação do bem, a ser paga pelo exeqüente; 07) em caso de 
remição da dívida após promovidos atos de divulgação (com a publicação do edital de leilão): 2% (dois por cento) 
sobre o valor da atualizado da avaliação do bem, a ser paga pelo remitente; 08) em caso de 
acordo/parcelamento/pagamento da dívida após promovidos atos de divulgação (com publicação do edital de leilão): 
2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da avaliação do bem, a ser paga pelo executado.09) Se o pagamento se 
realizar antes da publicação do edital de leilão, nenhuma indenização será devida ao leiloeiro, salvo despesas 
extraordinárias devidamente comprovadas. 10) O valor do lance poderá ser pago à vista ou em parcelas, sendo 
permitido o parcelamento mediante sinal à vista  do valor equivalente à 25% (vinte e cinco por cento) do valor do 
lance e o remanescente em até 30 (trinta) parcelas iguais, mensais e sucessivas (art.895, S4° do CPC), atualizados 
com base no IPCA a partir da data de arrematação do bem em leilão. No caso de atraso no pagamento de qualquer 
parcela, incidirá multa de 10% (dez por cento), sobre a soma da parcela inadimplida e das parcelas 
vincendas(art.895, S4° do CPC). O parcelamento do lance será garantido por caução idônea no caso de móveis e por 
hipoteca do próprio bem quando se tratar de imóveis. 11) A carta de arrematação servirá como título à 
transferência do móvel. 
 

Campo Largo, 19 de Abril de 2018. 
 

DÉBORA CASSIANO REDMOND 
    Juíza de Direito Substituta                        

LE0026CV0015452 
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EDITAL DE ALIENAÇÃO EM HASTA PÚBLICA DOS BENS 
 

 
1ª PRAÇA: 21/05/2018 - 09:30h, Na primeira praça deverá ser observado o valor da avaliação, devidamente 
atualizado, como lance mínimo. 
2ª PRAÇA:  08/06/2018 - 09:30h, . A venda poderá ocorrer pela maior proposta, desde que não configure em preço 
vil, considerado como tal aquele que não atingir 60% (Sessenta por cento) do valor da avaliação, devidamente 
atualizado.LOCAL DE ARREMATAÇÃO:  
Local: R. Senador Accioly Filho, 1625  - CIC – CURITIBA – PR. 
LEILOEIRO: Paulo Roberto Nakakogue, Jucepar 12/048L, fone: 41-98417-9400, cuja comissão foi fixada: em caso 
de arrematação, 3% (três por cento) sobre o valor da avaliação atualizado, a cargo do arrematante, em se tratando de 
bens imóveis. 
 
Autos nº 0003559-56.2006.8.16.0026 (1559/2006) - Execução Fiscal 
Autos  1ª Vara da Fazenda Pública de Campo Largo 
Exeqüente MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO/PR (CNPJ 76.105.618/0001-88) (mov. 1.1, fls. 
03) 
End. Exeqüente Av. Padre Natal Pigato, 925 - Vila Bancária, Campo Largo - PR, CEP 83601-630 
Adv. Exeqüente  Tiago Alexandre Vidal Tatara (OAB/PR 39296), Allan Camargo Prudlik (OAB/PR 
78009) e NATHALIE MARIE FERREIRA (OAB/PR 45.117) (mov. 18.1, fls. 01, 181) 
Executado (a) MÓVEIS ITAQUI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. (CNPJ 75.807.511/0001-19) 
(mov. 1.1, fls. 03) 
End. Executado  Rua Maranhão, nº 270- Campo Largo- PR- CEP 83604-320 (mov. 1.1, fls. 11) 
Endereço da Guarda Rua Maranhão, Itaqui, Campo Largo- PR (mov. 30.1, fls. 198) 
Depositário Fiel Udo Schimidt (mov. 1.1, fls. 11) 
Penhora realizada  31/03/2008 – (mov. 1.1, fls. 11) 
Débito Atualizado - data/fls R$  6.840,63 – 20/02/2018 . (mov. 28.1, fls. 194/ 195)  
Qualificação do(s) Bem (ns)....................................................................................................................R$  290.000,00 
Lote de terreno urbano, designado sob nº 100 (cem) da Quadra “M”, da Planta de Loteamento arquivada n/Ofício sob 
nº 866-A, situado no lugar “ITAQUI”, n/Cidade de Campo Largo, Estado do Paraná, medindo 12,00m de frente para a 
Rua “B”, de um lado com 51,30m limitando com o lote nº 101, nos fundos com 12,00m confina com terras de Antonio 
Zanlorenzi e pelo outro lado com 51,00m limita com o lote nº 99 da mesma Planta, perfazendo a área superficial de 
613,80m² (seiscentos e treze metros e oitenta decímetros quadrados), Benfeitorias: Não Consta. Matrícula 10.458 
da Comarca de Campo Largo/Pr. Venda “Ad Corpus”. 
Avaliação Atualizada - data/fls        R$ 290.000,00 – 22/02/2018. (mov. 30.1, fls. 198/ 199) 
 
Ônus IPTU: R$ 5.289,70 até 10/04/2018. 
ÔNUS Matrícula:   
R-5-10.458- PENHORA – Autos de penhora nº 4593/2003, Juízo de Direito da Comarca de    Campo Largo. 
Exeqüente: MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO. Executado: MÓVEIS ITAQUI IND. E COM. LTDA. 
R-6-10.458- PENHORA- Autos 795/2006 da Vara Cível de Campo Largo. Exeqüente:  MUNICÍPIO DE CAMPO 
LARGO. Executado: MÓVEIS ITAQUI IND. E COM. LTDA. 
R-7-10.458- PENHORA- Autos nº 1559/2006 (0003559-56.2006.8.16.0026) da vara Cível de Campo Largo. 
Exeqüente: MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO. Executado: MÓVEIS ITAQUI IND. E COM. LTDA. 
R-8-10.458- PENHORA- Autos de penhora nº 207/08 da Vara Cível de Campo Largo-   Exeqüente: UNIÃO. 
Executado: MÓVEIS ITAQUI IND. E COM. LTDA. 
 
01) Fica intimado o Executado MÓVEIS ITAQUI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. (CNPJ 75.807.511/0001-19), 
através deste Edital, das datas acima, caso não sejam encontrados pelo Sr. Oficial de Justiça (Artigo 687 CPC), e de 
que, antes da arrematação e da adjudicação do bem, poderão remir execução, consoante o disposto no artigo 651 do 
Código de Processo Civil, bem como que poderão oferecer embargos à arrematação ou à adjudicação, dentro do 
prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 746 do referido diploma legal. E, para que chegue ao conhecimento de 
todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital, que será publicado e afixado na 
forma da lei; 02) Os credores hipotecários, usufrutuários ou senhorio direto que não foram intimados pessoalmente, 
ficam neste ato intimados da realização das respectivas praças (art. 698 CPC); 03) Os bens serão leiloados no 
estado em que se encontram, sendo que a verificação de seu estado de conservação poderá ser realizada pelo 
pretenso arrematante diretamente junto ao imóvel, ou então, junto ao Avaliador Judicial ou ao Sr. Oficial de Justiça 
que fez a avaliação do mesmo, conforme for o caso; 04) A carta de arrematação servirá como título à 
transferência do imóvel. 
 

 
Campo Largo, 19 de Abril de 2018. 

 
DÉBORA CASSIANO REDMOND 

                                                                         Juíza de Direito Substituta   LE0026CV0015452 
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EDITAL DE ALIENAÇÃO EM HASTA PÚBLICA DOS BENS 
 
1ª PRAÇA: 21/05/2018 - 09h30min, Na primeira praça deverá ser observado o valor da avaliação, devidamente 
atualizado, como lance mínimo. 
2ª PRAÇA: 08/06/2018 - 09h30min, Na segunda praça a venda poderá ocorrer pela maior proposta, desde que não 
configure em preço vil, considerado como tal aquele que não atingir 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação, 
devidamente atualizado. 
LOCAL DE ARREMATAÇÃO: Local: R. Senador Accioly Filho, 1625 - CIC – CURITIBA – PR. 
LEILOEIRO: Paulo Roberto Nakakogue, Jucepar 12/048L, fone: 41-98417-9400, cuja comissão foi fixada: em caso 
de arrematação, 3% (três por cento) sobre o valor da avaliação atualizado, a cargo do arrematante, em se tratando de 
bens imóveis. 
 
Autos nº  0002424-82.2001.8.16.0026 - Execução Fiscal 
Autos   1ª Vara de Competência Delegada de Campo Largo  
Exeqüente  PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL (PGFN) (CNPJ 00.394.460/0001-41) 
(mov. 19.1, 21.1, fls. 199, 203) 
End. Exeqüente   Rua Marechal Deodoro, 555, 7º andar - Centro – Curitiba- PR – CEP 
80.020-911 (mov. 95.1, fls. 329) 
Adv. Exeqüente  Celmira Adamovcz Saldanha (OAB/PR 48882) (mov. 67.1, fls. 283) 
Executado (01)  MOVEIS ITAQUI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. (CNPJ 
75.807.511/0001-19) (mov. 1.1, fls. 04) 
End. Executado  Rua Minas Gerais, 240 - Vila Itaqui - Campo Largo/PR - CEP 83.604-290 (mov. 95.1, 
fls. 329) 
Executado (02)  UDO SCHMIDT (CPF 005.110.059-20) (mov. 1.1, fls. 04) 
End. Executado  Rua Maranhão, 216- Vila Itaqui- Campo Largo- PR- CEP 83.604-320 (mov. 95.1, fls. 
329) 
Endereço da Guarda  Esquina com a Rua Paraíba e Maranhão (mov. 1.7, fls. 93) 
Depositário Fiel Udo Schmidt (mov. 1.7, fls. 93) 
Penhora realizada  20/11/2007 – (mov. 1.7, fls. 93) 
Débito Primitivo - data/fls R$  305.572,69  -  27/10/2016 (mov. 43.2, fls. 247) 
Débito Atualizado - data/fls R$  372.128,00  -  23/03/2018. 
Qualificação do Bem ..............................................................................................................R$  1.653.797,15 
Lote de terreno urbano, situado no lugar “ITAQUI”, nesta cidade de Campo Largo, Estado do Paraná, o qual mede 
38,00m de frente para a Rua Maranhão, em esquina com a Rua Paraíba, na extensão de 42,00m, nos fundos mede 
38,00m e confina com o lote nº 21, e, no outro lado mede 42,00m e limita com o lote nº 26; perfazendo a área 
superficial de 1.596,00 m² (Mil, Quinhentos e Noventa e Seis metros quadrados). Benfeitorias: uma casa residencial 
em alvenaria medindo aproximadamente 415,45m² (quatrocentos e quinze metros e quarenta e cinco decímetros 
quadrados), em bom estado de conservação. Matrícula 21.351 do CRI de Campo Largo.  
Venda “Ad Corpus”. 
Avaliação Primitiva - data/fls            R$    1.630.000,00   -  23/10/2017. (mov. 54.1, fls. 268) 
Avaliação Atualizada - data/fls      R$     1.653.797,15  -  23/03/2018. 
  
Ônus IPTU: R$ 65.306,89 até 10/04/2018 
ÔNUS Matrícula:   
R-4-21.351- HIPOTECA. Escritura Pública de Confissão de Dívida do Cartório Distrital de São Luiz do Purunã- 
Balsa Nova. Devedores: UDO SCHIMIDT E MARIA ELISABETH PORTUGAL SCHMIDT.  Credor: AURELIANO 
LUIZ VERONA (CPF 300.424.889-15) 
R-5-21.351- PENHORA. Autos n.º 988/2001 (0002424-82.2001.8.16.0026) da Vara Cível de Campo Largo. 
Exeqüente: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS. Executado: MÓVEIS ITAQUI INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA. 
R-7-21.351- PENHORA. Autos n.º 1848/2006 da Vara Cível de Campo Largo. Exeqüente: MUNICÍPIO DE CAMPO 
LARGO. Executado: UDO SCHMIDT. 
R-8-21.351- PENHORA. Autos nº 172/2004 da Vara Cível de Campo Largo. Exeqüente: UNIÃO. Executado: UDO 
SCHMIDT. 
R-10-21.351- PENHORA. Autos n.º 0003638-30.2009.8.16.0026 da Vara Cível de Campo Largo.Exeqüente: 
MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO. Executado: UDO SCHMIDT. 
R-11-21.351- PENHORA. Autos n.º 0001696-02.2005.8.16.0026 da 1ª Secretaria Cível de Campo Largo. 
Exeqüente: UNIÃO- PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL. Executado: UDO SCHMIDT                                                                                 
 
01) Ficam intimados os Executados MOVEIS ITAQUI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. (CNPJ 75.807.511/0001-19) 
e UDO SCHMIDT (CPF 005.110.059-20), bem como sua cônjuge MARIA ELISABETE PORTUGAL SCHMIDT(CPF 
005.110.059-20), através deste Edital, das datas acima, caso não sejam encontrados pelo Sr. Oficial de Justiça 
(Artigo 687 CPC), e de que, antes da arrematação e da adjudicação do bem, poderão remir execução, consoante o 
disposto no artigo 651 do Código de Processo Civil, bem como que poderão oferecer embargos à arrematação ou à 
adjudicação, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 746 do referido diploma legal. E, para que 
chegue ao conhecimento de todos e no futuro e ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital, que 
será publicado e afixado na forma da lei; 02) Os credores hipotecários, usufrutuários ou senhorio direto que não 
foram intimados pessoalmente, ficam neste ato intimados da realização das respectivas praças (art. 698 CPC); 03) O 
bem será leiloado no estado em que se encontra, sendo que a verificação de seu estado de conservação poderá ser 
realizada pelo pretenso arrematante diretamente junto ao imóvel, ou então, junto ao Avaliador Judicial ou ao Sr. 
Oficial de Justiça que fez a avaliação do mesmo, conforme for o caso; 04) A carta de arrematação servirá como 
título à transferência do imóvel. 
 

                     Campo Largo, 19 de Abril de 2018 
 

                      DÉBORA CASSIANO REDMOND 
                                                                           Juíza de Direito Substituta   

                                                              LE0026CV0015452 
  
 
 



 
 

EDITAL DE PRAÇA E LEILÃO 
 
O Doutor Fábio Ribeiro Brandão Juiz de Direito  do Juizado Especial Cível, do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de 
Curitiba, Estado do Paraná – BOQUEIRÃO. FAZ SABER a todos quantos virem o presente, ou dele conhecimento tiverem que, nos 
autos abaixo descritos foram designados dia e hora para praça / leilão do bem penhorado, como segue: 
 
 1º Leilão: 21/05/2018 às 09h30min, se feriado, primeiro dia útil, subseqüente por valor igual ou superior ao da avaliação 
 2º Leilão:  08/06/2018 às 09h30min,  podendo ser vendido pela melhor oferta, ressalvado os casos de preço vil, entendido este como 
inferior a 50% (cinquenta por cento) nos termos do artigo 692 do Código de Processo Civil.  
Local: Rua Senador Accioly Filho, 1625 - Ctba, Pr.       
 

Autos nº. 0005077-73.2017.8.16.0195 - Carta Precatória Cível 
Autos Juizado Especial Cível de Curitiba – Boqueirão 
Exeqüente (CPF/CNPJ) WALTER JOSÉ SANTOS (CPF 877.273.409-44) (mov. 1.1, fl. 03) 
End. Executado Rua Euclides de Andrade, 664 Bloco 10, apartamento 12 - São João – Campo Largo/PR (mov. 
9.1, fls. 22) 
Executado (a) (CPF/CNPJ)  LIMACAR MULTIMARCAS (CNPJ não cadastrado) (mov. 1.1, fl. 03) 
End. Executado Rua Waldemar Loureiro Campos, 4300 - Xaxim -CURITIBA/PR - CEP: 81.830-000 (mov. 1.1, fl. 
03) 
Depositário Fiel Alessandro de Paula (mov. 1.4,1.5, fl. 07/ 08/ 09) 
Endereço da Guarda Rua Waldemar Loureiro Campos, 4300 - Xaxim -CURITIBA/PR - CEP: 81.830-000 (mov. 1.4, fls. 
07) 
Penhora realizada data/fls 30/10/2017 – (mov. 1.4, fls. 07) 
Débito Primitivo - data/fls R$  9.908,84 – 15/02/2017 (mov. 1.1, fl. 03) 
Débito Atualizado - data/fls R$  9.989,57 – 09/03/2018. 
Qualificação do(s) Bem(ns) .......................................................................................................................................R$  14.781,98  
Um SANTANA 1.8 MI BRANCO, ano 2002/2003, quatro portas, álcool/GAS N VEICULAR, potência 103 CV, Placa LOB-5106, Chassi 
9BWAC03X63P000655, RENAVAM 0078.431513-2. 
Avaliação Primitiva - data/fls R$  14.500,00 – 30/09/2017 (mov. 1.4, fl. 07) 
Avaliação Atualizada - data/fls R$  14.781,98 – 09/03/2018. 
 
Ônus DETRAN – R$ 887,66 até 09/03/2018 
 
Através deste edital ficam intimados as partes (C.P.C. Art. 687 e Art 3º da Lei de Introdução do Código Civil Brasileiro) (Art. 1501 do 
Código Cível Brasileiro), os arrematantes e terceiros interessados. Os bens móveis e imóveis serão leiloados no estado de conservação 
em  que se encontram, não cabendo reclamações, desistências, cancelamento ou devoluções. Nos imóveis a venda é "ad-corpus";  As 
IMAGENS no SITE e INFORMES PUBLICITÁRIO são de caráter secundário e efeito estritamente ilustrativo; Sobre o Valor da 
arrematação incidirá o percentual de 5% a ser arcado pelo arrematante, à titulo de pagamento dos honorários do leiloeiro, quais são 
devidos pelo simples ATO PRATICADO (Decreto Federal nº 21.981/32), assumindo o arrematante, o adjudicante, o remitente, as partes 
e terceiros interessados o ônus desta despesa;  1% (um por cento) do valor da avaliação em caso de adjudicação, arcado pelo 
adjudicante; c) 1% (um por cento) do valor da dívida em caso de acordo entre as partes, suportado pelo executado, se feito depois de 
preparados os leilões; e d) 1% (um por cento) do valor da divida em caso de remição, pelo remitente. 
Consigne-se no edital a possibilidade da arrematação em prestações (máximo de 6 prestações mensais do remanescente), desde que 
apresentada a proposta por escrito, não inferior ao laudo de avaliação e, ainda, com oferta já na proposta de pelo menos 30% à vista 
com devido comprovante de depósito judicial. 
Ainda, é de total responsabilidade dos Arrematantes o pagamento de TODOS os ônus e impostos, tais como ICMS, ITCMD e outros que 
incidam sobre a venda; Poderá ser registrado na Certidão de Praça e Leilão, o último e o penúltimo Lançador do Leilão; se o último não 
cumprir as formalidades legais, o penúltimo poderá ser chamado, a critério do Juízo, desde que o mesmo cumpra as condições do último 
lançador; Erratas, ônus, Despesas informadas e anunciadas antes da Hasta Pública integram o Edital de Leilão, Os participantes do 
Leilão estarão sujeitos ao Artigo 335 do CPC,  contra  aqueles  que impedirem,  perturbarem,  fraudarem,afastarem ou procurarem 
afastar licitantes por meios ilícitos, com os agravantes dos  crimes praticados contra a ordem pública e  violência; Ficam intimada(os) 
as(os) executada(os) de que o prazo para apresentação de quaisquer medidas processuais contra os atos de expropriação como 
embargos ou recursos começará a fluir após a realização da Hasta Pública, Independentemente de nova Intimação; Caso os 
Exeqüentes, Executados, Sócios/Equiparados (art. 687, § 5º do CPC) e Cônjuges não sejam encontrados  ou  cientificados, por qualquer 
razão, da data de Praça e Leilão, valerá o presente Edital de Intimação de Praça e Leilão. E para que chegue ao conhecimento dos 
interessados e não  possam, de futuro, alegar ignorância, mandou expedir o presente que será afixado no local de costume, na forma da 
lei.  
Eu, __________________________ PAULO ROBERTO NAKAKOGUE, Leiloeiro Oficial o fiz digitar e subscrevi.  
 
   Curitiba, 27 de Abril de 2018.   
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