
 EDITAL DE PRAÇA E LEILÃO A Doutora  Carolina Delduque Sennes Basso, Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba – Foro Regional de São José Dos 
Pinhais, 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, a ser realizado pelo Sr. 
Paulo Roberto Nakakogue, Leiloeiro Oficial matriculado perante a Junta Comercial do Paraná sob o nº  12/048-L , como segue: 1ª Hasta Pública: dia 27/05/2019 às 09h30min, se feriado, primeiro dia útil, 
subseqüente, ocasião que o bem será vendido por valor igual ou superior ao da avaliação. 2ª Hasta Pública: dia 07/06/2019   às 09h30min, se feriado, primeiro dia útil, subseqüente, No caso não haver 
interessados na hasta anterior e será vendido pela melhor oferta, desde que não seja vil – 60% sobre a avaliação atualizada. Local: Rua Senador Accioly Filho, 1625, bairro CIC, na cidade de Curitiba - Pr.                      
Autos nº. 0004325-58.2001.8.16.0035 -  Execução Fiscal Autos Vara da Fazenda Pública de São José dos Pinhais. Exeqüente MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS (CNPJ 76.105.543/0001-35) End. 
Exeqüente Rua Passos Oliveira nº 1.101, Centro – CEP 83030-720 -  São Jose dos Pinhais/PR  (mov. 1.2 fls. 5). Adv. Exeqüente Marcus Vinícius Sposito (OAB/PR 21.173); Enilson Luiz Wille (OAB/PR. 17.842); 
Gisele Jaques Bastos (OAB/PR 23.412); Bruno Oliveira Braule Pinto (OAB/PR. 49.435); Lina Clarice da Rocha Loewenstein (OAB/PR. 16.771); Nelson Castanho Mafalda (OAB/PR 24.388) e Gláucia Lourenço 
Stencel Bozzi (OAB/PR. 28.792) (mov. 1.27 fls. 61) Executado (a) (01) MILTON JOSÉ ANSAY (CPF 027.856.509-30) (fl. 01) End. Executado (a) (01) Rua Nicolau Pampuch  nº 224, Afonso Pena, São José dos 
Pinhais/PR. CEP 83.045-280 (mov. 57.1 fls. 193) Executado (a) (02) ROSENI APARECIDA SOARES ANSAY (CPF 813.092.529-04) (fl. 01) End. Executado (a) (02) Rua Nicolau Pampuch  nº 224, Afonso 
Pena, São José dos Pinhais/PR. CEP 83.045-280 (mov. 57.1 fls. 193) Depositário Fiel Depositário Público da Comarca  (mov. 1.25 fls. 54) Endereço da Guarda  Rua Nicolau Pampuch  nº 224, São José dos 
Pinhais/PR. (mov. 1.25 fls. 54). Penhora realizada 16/05/2005 (mov. 1.25 fls. 54) Débito Primitivo R$  5.212,25 - 29/04/2015 (mov. 11.1 fls. 123) Débito Atualizado R$  9.331,73 - 12/03/2019 Qualificação do(s) 
Bem (ns) R$ 473.658,59 Imóvel constituído pela casa 224 da Rua Nicolau Pampuch, esquina com rua Senador Acioly Filho, de tipo C-3.3, com área construída de 70,00m2, área útil de 64,06m2, contendo três 
quartos, sala, cozinha, BWC e circulação e do respectivo terreno constituído do lote 13, da quadra 06, do CONJUNTO RESIDENCIAL URANO I, com área de 350,00m2, tendo 25,00m ao nordeste, confrontando 
com o lote12, 14,00m ao sudeste, confrontando com a rua Nicolau Pampuch, com 25,00m ao sudoeste, confrontando com a rua Senador Acioli Filho e 14,00m ao noroeste, confrontando com o lote14, situado 
na zona urbana desta cidade, no quarteirão formado pelas ruas Nicolau Pampuch, Vitório Marenda, Prefeito Francisco Quirino dos Santos e Senador Acioly Filho. Benfeitorias: a) Uma construção em alvenaria, 
destinada a residencial de padrão simples, coberta com telhas de barro, forro em laje, piso em cerâmica, cimento alisado e parque, com esquadrias em ferro, com aproximadamente 70,00 metros quadrados, em 
bom estado de conservação. b) Uma construção em alvenaria, destinada a residência e abrigo, de padrão simples, coberta com telhas de barro, forro em madeira, piso em cerâmica, com esquadrias em 
madeira, com aproximadamente 90,00 metros quadrados, em bom estado de conservação. Indicação fiscal nº 05.0018-013/000. Matrícula nº 16.177 do 1º CRI de São José dos Pinhais. Venda “Ad Corpus”. 
Avaliação Primitiva R$ 440.600,00 - 30/10/2017  (mov. 49.1 fls. 179/180) Avaliação Atualizada R$ 473.658,59 - 12/03/2019 ÔNUS IPTU: R$ 16.275,52 até 24/04/2019 ÔNUS NA MATRÍCULA: R.2-16.177 – 
HIPOTECA – Sobre o imóvel objeto dessa matrícula. Devedores: MILTON JOSÉ ANSAY E SUA MULHER ROSENI DA APARECIDA SOARES ANSAY. Credor: HABITASUL IMOBILIÁRIO S.A. Av.3-16.177 – 
CAUÇÃO – o objeto do R.2 supra, os direitos creditórios dele decorrentes, são caucionados ao BANCO NACIONAL DE HABITAÇÃO – BNH – São José dos Pinhais. R.4-16.177 – PENHORA – Autos nº 
583/2001 da 1ª Vara Cível de São José dos Pinhais. Exeqüente: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS. Executados: MILTON JOSÉ ANSAY e ROSENI APARECIDA SOARES ANSAY. Av.5-16.177 – 
CRÉDITO HIPOTECÁRIO – Averba-se a transferência da titularidade do crédito hipotecário em favor da CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 11ª Vara Cível de Porto Alegre - RS. LEILOEIRO: PAULO ROBERTO 
NAKAKOGUE, leiloeiro oficial, matr. JUCEPAR 12/048L, arbitrando seus honorários na seguinte forma: 5% sobre o valor da arrematação, a ser paga pelo arrematante, não se incluindo no valor do lance, o que 
deverá ser informado previamente aos interessados. Em caso de pagamento parcelado, a comissão devida será retida e paga proporcionalmente, à medida que as parcelas forem sendo adimplidas. 
INTIMAÇÕES: Fica(m) o(s) devedor(es) 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 o depositário da coisa penhorada de que está obrigado a mostrar o bem a qualquer 
interessado no leilão, sob pena de fixação de multa diária e 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. 
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; Nos 
termos do art. 895 do CPC, o interessado em adquirir o bem penhorado em prestações, o pagamento deverá ser feito mediante o depósito de pelo menos 30% do valor à vista, autorizado o parcelamento do 
restante em até 06 vezes. 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 1º 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.  Os bens 
móveis e imóveis serão leiloados no estado de conservação em  que se encontram, não cabendo reclamações, desistências, cancelamento ou devoluções. 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,  Em não havendo expediente forense nas datas ora designadas, ficam os leilões automaticamente 
transferidas para o primeiro dia útil que se seguir, no mesmo horário. Dado e passado nesta cidade de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, Eu, PAULO ROBERTO NAKAKOGUE, Leiloeiro Público Oficial, o 
digitei e subscrevi, por ordem e sob autorização do M.M. Juiza de Direito Dra. Carolina Delduque Sennes Basso. PAULO ROBERTO  NAKAKOGUE LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
EDITAL DE PRAÇA E LEILÃO A Doutor Juan Daniel Pereira Sobreiro., Juíz de Direito da VARA DA COMPETÊNCIA DELEGADA DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA – FORO 
REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 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, a ser realizado pelo Sr. Paulo Roberto Nakakogue, Leiloeiro Oficial matriculado perante a Junta Comercial do Paraná sob o nº  12.048-L , como segue: 1ª Hasta Pública: dia 27/05/2019 às 
09h30min, se feriado, primeiro dia útil, subsequente, ocasião que o bem será vendido por valor igual ou superior ao da avaliação. 2ª Hasta Pública: dia 07/06/2019   às 09h30min, se feriado, primeiro dia 
útil, subsequente, No caso não haver interessados na hasta anterior e será vendido pela melhor oferta, desde que não seja vil – 60% sobre a avaliação atualizada. Local: Rua Senador Accioly Filho, 1625, 
bairro CIC, na cidade de Curitiba - Pr.   Autos nº. 0004382-42.2002.8.16.0035 (896/2002) -  Execução Fiscal Autos Competência Delegada de São José dos Pinhais. Exequente (CPF/CNPJ) 
PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL (PGNF) (CNPJ. 00.394.460/0001-41)(fl. 01) Endereço Exequente  Rua Marechal Deodoro, 555, 7ª andar – CEP 80.020-320 Curitiba/PR. Adv. Exequente Márcia 
Abe (OAB/PR.. 24.772) (fl. 01). Executado (a) (CPF/CNPJ)  CATERMAIS USINAGEM E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. (CNPJ. 81.256.844/0001-08) (fl. 01) Endereço Executado (a) Av. Rui Barbosa nº 
10.235, PL. Maria Aparecida - São José dos Pinhais/PR. CEP 83.005-000 (mov. 1.8, fls. 34) Adv. Executado Gilvan Antônio Dal Pont (OAB/PR 15.275) (mov. 1.6, 1.24, fls. 25/85). Depositário Fiel.Jair de 
Jesus Machado (repres. legal - CPF 440.536.499-00) (mov. 1.9 fls. 41) Endereço da Guarda Av. Rui Barbosa nº 10.235, PL. Maria Aparecida, São José dos Pinhais/PR. (mov. 1.9 fls. 41). Penhora realizada – 
data/fls. 27/12/2004 (mov. 1.9 fls. 41) Débito Primitivo - data/fls. R$  30.859,08  - 13/03/2017 (mov. 28.2 fls. 163) Débito Atualizado - data/fls R$  40.705,71 – 29/03/2019 Qualificação do(s) Bem (ns) R$    
18.519,29 01 Torno Mecânico de Precisão marca Clever, modelo L-1640 II, com seus acessórios normais e características técnicas constantes as fls. 23 e 28. Avaliação Primitiva - data R$ 17.500,00 - 
01/03/2017 (mov. 22.1 fls. 155). Avaliação Atualizada - data/fls R$ 18.519,29 - 29/03/2019 LEILOEIRO: PAULO ROBERTO NAKAKOGUE, leiloeiro oficial, matr. JUCEPAR 12/048L, arbitrando seus 
honorários na seguinte forma: 5% sobre o valor da arrematação, a ser paga pelo arrematante, não se incluindo no valor do lance, o que deverá ser informado previamente aos interessados. Em caso de 
pagamento parcelado, a comissão devida será retida e paga proporcionalmente, à medida que as parcelas forem sendo adimplidas. INTIMAÇÕES: Fica(m) o(s) devedor(es) 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 o depositário da coisa penhorada de que está obrigado a mostrar o bem a qualquer interessado no leilão, sob pena de fixação de multa diária e 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. 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; Nos termos do art. 895 do CPC, o interessado em adquirir o bem penhorado 
em prestações, o pagamento deverá ser feito mediante o depósito de pelo menos 30% do valor à vista, autorizado o parcelamento do restante em até 06 vezes.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 1º 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.  Os bens móveis e imóveis serão leiloados no estado de conservação em  que se encontram, não 
cabendo reclamações, desistências, cancelamento ou devoluções.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, Em não havendo expediente forense nas datas ora designadas, ficam os leilões automaticamente transferidas para o primeiro dia útil que se seguir, no mesmo horário. Dado e passado nesta cidade 
de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, Eu, PAULO ROBERTO NAKAKOGUE, Leiloeiro Público Oficial, o digitei e subscrevi, por ordem e sob autorização do M.M. Juiz de Direito Dr. Juan Daniel Pereira 
Sobreiro. PAULO ROBERTO  NAKAKOGUE LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL 
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EDITAL DE ALIENAÇÃO EM HASTA PÚBLICA DOS BENS 1ª PRAÇA: 27/05/2019  – 09h30min, se feriado, primeiro dia útil 
subseqüente, se dará por valor não inferior ao da avaliação. 2ª PRAÇA:  07/06/2019 - 09h30min, se feriado, primeiro dia útil 
subseqüente, A venda em segundo leilão será feita pelo melhor lance, desde que não configure preço vil, nos termos do artigo 692 
do Código de Processo Civil LOCAL DE ARREMATAÇÃO: Local : R. Senador ccioly Filho, 1625  - CIC – CURITIBA – PR. 
LEILOEIRO: Paulo Roberto Nakakogue, Jucepar 12/048L, fone: 41-98417-9400, cuja comissão foi fixada: em caso de rrematação, 
5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação a ser pago pelo arrematante. Em caso de adjudicação após promovidos os 
atos de divulgação, 2% sobre o valor atualizado da avaliação do bem adjudicado, a ser paga pelo adjudicante. Em caso de 
desistência/ remissão/ perdão da dívida após os atos de divulgação, 2% do valor atualizado da avaliação do bem, a ser paga pelo 
exeqüente. Em caso de remição, 2% sobre o valor atualizado da avaliação, a ser pago pelo remitente. Em caso de acordo/ 
parcelamento/ pagamento da dívida, 2% sobre o valor atualizado da avaliação, a ser pago pelo executado. Autos nº. 0003127-
37.2006.8.16.0026 (795/2006) – Execução Fiscal Autos 1ª Vara da Fazenda Pública de Campo Largo Exeqüente :  
MUNICIPIO DE CAMPO LARGO(CNPJ 76.105.618/0001-88) Endereço Exeqüente: Av. Padre Natal Pigatto nº 925 -  CEP 83.601-
630 - Campo Largo Adv. Exeqüente (a) Darlene Costa Neizer (OAB/PR 18.381) (fl. 01) Executado (a): MÓVEIS ITAQUI 
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. (CNPJ. 75.807.511/0001-19) (fl. 01) Endereço Executado(a)  Rua Minas Gerais nº 240 – Vila 
Itaqui – CEP 83.604-290 – Campo Largo/PR. (mov. 31.1, fls. 243) Depositário Fiel: Udo Schmidt (mov. 1.1 fls. 20) Endereço da 
Guarda  Lote nº 100, Quadra M, Itaqui – Campo Largo/PR  Penhora realizada: 31/03/2008 (mov. 1.1 fls. 20) Débito Primitivo   R$ 
20.647,75 - 04/09/2017 Débito Atualizado - data/fls R$25.362,34 – 25/02/2019 Qualificação do(s) Bem(ns)     R$   290.000,00 
Lote de terreno urbano, designado sob nº 100 (cem) da Quadra “M”, da Planta de Loteamento arquivado n/ Ofício sob nº 866-A, 
situado no lugar ITAQUI, nesta 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 Antônio Zanlorenzi e pelo outro lado com 
51,00 metros limita com o lote nº 99, da mesma Planta, perfazendo a área superficial de 613,80m2. Sem Benfeitorias. Inscrição 
Municipal nº 01.5.018.0038.001-600. Matricula nº 10.458 do Registro de Imóveis da Comarca de Campo Largo/Pr. Venda Ad 
Corpus. Avaliação Atualizada - data/fls R$ 290.000,00 -19/02/2019 DÉBITO DE IPTU -  R$ 5.892,96 até 24/04/2019 ONUS DA 
MATRÍCULA  R.5/10.458 – Protocolo nº 75.658 – PENHORA II  Auto de Penhora nº 4593/2003, extraídos dos Autos de Executivo 
Fiscal do Juízo de Direito desta Comarca. Exequente: MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO. Exec utado: MÓVEIS ITAQUI 
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. R.6/10.458 – Protocolo nº 80.073 – PENHORA III  Auto de Penhora, extraídos dos Autos de 
Executivo Fiscal nº 0003127-37.2006.8.16.0026 da Vara Cível desta Comarca. Exequente: MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO. 
Executado: MÓVEIS ITAQUI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. R.7/10.458 – Protocolo nº 80.075 – PENHORA VI  Auto de 
Penhora, extraídos dos Autos de Executivo Fiscal nº 1559/2006 da Vara Cível desta Comarca. Exequente: MUNICÍPIO DE 
CAMPO LARGO. Exec utado: MÓVEIS ITAQUI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.  R-8-10.458 – Protocolo nº 96.326 Penhora V , 
extraído dos Autos de Executivo Fiscal expedido pela Vara Cível do Foro Regional de Campo Largo, Comarca da Região 
Metropolitana de Curitiba/PR – Exequente União – Executada: Móveis Itaqui Indústria e Comércio Ltda.AV-10-10.458 – Protocolo 
nº 153.370 – Indisponibilidade de Bens  - Processo 00026110220158160026 expedido pela 2ª Vara Cível da Fazenda Pública de 
Campo Largo – Executada: Moveis Itaqui Indústria e Comércio Ltda.  01) Fica intimado o Executado  MÓVEIS  ITAQUI  
INDUSTRIA E COMERCIO 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) A carta de 
arrematação servirá como título à transferência do imóvel. Campo Largo - PR, terça-feira, 30 de Abril de 2019. ANTONIO JOSE 
CARVALHO DA SILVA FILHO Juiz de Direito 
 
 
 
 
 



EDITAL DE PRAÇA E LEILÃO   Doutora Franciele Cit, Juíza de Direito da 20º Vara Cível do Foro Central da Comarca da Região 
Metropolitana de Curitiba, Estado Do Paraná, FAZ SABER a todos quantos virem o presente, ou dele conhecimento tiverem que 
nos autos abaixo descritos foram designados dia e hora para praça/ leilão do bem penhorado, a ser realizado pelo Sr. Paulo 
Roberto Nakakogue, Leiloeiro Público Oficial matriculado perante a Junta Comercial do Paraná sob o nº 12/048-L, como segue: 
1ª Hasta Pública: dia 27/05/2019 às 9:30h, se feriado, primeiro dia útil, subseqüente, ocasião que o bem será vendido por valor 
igual ou superior ao da avaliação. 2ª Hasta Pública: dia 07/06/2019 às 9:30h, se feriado, primeiro dia útil, subseqüente, no caso 
de não haver  interessados na hasta anterior e será vendido pela melhor oferta, ressalvado os casos de preço vil, nos termos do 
artigo 692 do Código de Processo Civil, entendido este como inferior a 65% (sessenta e cinco por cento) do valor  da (re) 
avaliação corrigida. Local: Rua Senador Accioly Filho, 1625, bairro CIC, na cidade de Curitiba - PR. Autos nº. 0000042-  
85.1987.8.16.0001 – Cumprimento de Sentença Autos 20ª Vara Cível de Curitiba Exeqüente CONDOMINIO CONJUNTO 
RESIDENCIAL VILA VELHA (CNPJ 52.675.885/0001-22) (mov. 1.2, fls. 05) End. Exequente: Rua Conectora 04 nº 1.499, 
Curitiba/PR. (mov. 1.2, fls. 05) Adv. Exequente Luiz Fernando de Queiroz (OAB/PR5.560) e Juliana da Silva (OAB/PR 57.374) 
(mov. 1.27, fls. 1381) Executado (a) SUSANA REGINA MURARA (CPF 299.734.149-34) (Mov. 1.33, fls. 1439) End. Executado(a)Rua 
Conectora 04, nº 1.635, Bloco 06, Ap. 03 – Campo Comprido - Curitiba/PR. (mov.  1.2, 1.7, fls. 05/ 787) Adv. Executado(a)Giovana 
Cichella Goveia (OAB/PR. 84.945), Adriana Cichella Goveia (OAB/PR 47.584), Sidney Francisco Goveia (OAB/PR. 72.721) e 
Bruno Chichella Goveia (OAB/PR 82.985) (mov. 1.42, 16.1, fls. 1575/ 1607) Depositário Fiel Depositário Público da Comarca 
(mov. 1.4 fls. 364/366) Endereço da Guarda Rua Conectora 04, n.º 1.635, Ap. 03 do Bloco 06, Conjunto Residencial Vila Velha, 
Vila Sandra, Campo Comprido – Curitiba/PR. (mov. 1.4 fls. 364/366) Penhora realizada 12/06/1997 (mov. 1.6 fls. 495)  
Débito Primitivo R$   8.330,41 - 28/02/2015 (mov. 1.38 fls. 1.506) Débito Atualizado R$ 15.072,51 – 07/02/2019. Qualificação 
do(s) Bem..R$ 114.555,13 APARTAMENTO nº 03 do “T” Pavimento, do BLOCO 06 do CONJUNTO RESIDENCIAL VILA VELHA, situado no 
lugar denominado Vila Sandra, distrito de Campo Comprido, nesta cidade, com área construída de 44,87 m², área comum de 10,4025 m², e fração 
ideal do solo de 0.0028409m², do terreno constituído pelo lote 01, de forma irregular, com área de 18.530,97m², oriundo do desmembramento de área 
de 27.800,00m², com as seguintes características e confrontações: Mede 84,80m em linha reta para a propriedade de Estanislau Bernaski, pelo lado 
direito de quem da referida propriedade olha, segue em linha curva na extensão de 77,00m, ate encontrar o lote 4 e divide com o lote 5 ( conectora 4), 
aí deflete em ângulo agudo e adentrando no próprio terreno segue em linha reta numa extensão de 18,00m, onde confronta com o lote 4, aí deflete 
em ângulo reto e segue em linha reta em direção contrária da referida propriedade, numa extensão de 23,00m, e divide com o lote 4, aí deflete 
novamente em angulo reto e segue em linha reta para o lado direito de quem da propriedade olha o imóvel, numa extensão de 20,00m, ate encontrar 
o lote 5 ( conectora 4) e divide com o lote 4, aí deflete em ângulo obtuso e segue em linha curva em direção contrária a da propriedade de Estanislau 
Bernaski, numa extensão de 72,00m, ate encontrar o lote 3 e divide com o lote 5 (conectora 4), aí deflete em ângulo aguda e adentrando no próprio 
terreno, segue em linha reta numa extensão de 12,0m e confronta com o lote 3, aí deflete em ângulo reto e segue em linha reta em direção contrária a 
da propriedade de Estanislau Bernaski, numa extensão de 23,00m, e divide com o lote 3, aí deflete em ângulo reto e segue em linha reta para o lado 
direito de quem da propriedade de Estanislau Bernaski olha, numa extensão de 15,0m ate encontrar o lote 5 (Conectora 4) e divide com o lote 3, 
novamente deflete em angulo obtuso e segue em linha reta em direção contraria a da propriedade de Estanislau Bernaski, numa extensão de 
92,50m, ate encontrar um córrego sem denominação e divide com o lote 5, aí deflete em ângulo obtuso e segue em linha sinuosa para o lado 
esquerdo de quem da propriedade olha o imóvel, numa extensão de 13,40m e divide com um córrego sem denominação, aí deflete novamente em 
angulo obtuso e segue em linha reta em direção a propriedade de Estanislau.Bernaski, numa extensão de 40,70m e confronta com a propriedade de 
Adão Schuinka, novamente deflete em angulo obtuso e segue em linha reta, para o lado esquerdo de quem da propriedade olha o imóvel, numa 
extensão de 40,00m e divide com a propriedade de Adão Schuinka, ai deflete novamente em angulo obtuso e segue em linha reta numa extensão de 
223,30 m em direção a propriedade de Estanislau Bernaski, ate encontrar o ponto de partida, onde fecha o perímetro e divide com a propriedade de 
Adão Schuinka. Benfeitorias: Possui dois quartos, sala, cozinha/ lavanderia, banheiro, em regular estado de conservação. Matricula nº 32.304 do 8º 
CRI de Curitiba/PR. Venda “Ad Corpus”. Avaliação Primitiva R$  115.000,00 - 21/11/2018 (mov. 77.1, fls. 1.711) Avaliação 
Atualizada R$  114.555,13 – 07/02/2019. Ônus IPTU: R$ 710,20 até 09/04/2019 Débito Condomínio: R$ 16.146,68 até 
Mar/2019. Ônus Matrícula:  Observação: Os elementos omissos no registro anterior (metragens e confrontações) foram supridas 
no título apresentado e responsabilidade das partes, conforme autoriza o Prov. 35º/84. Av.1/32.304 – HIPOTECA em favor do 
Banco Nacional da Habitação, consoante R-6/12.528. R.3/32.304 – ARRESTO - Autos nº 442/92 de Ação de Cobrança da 15ª 
Vara Cível desta Comarca. Movida: Condomínio Conjunto Residencial Vila Velha.  Contra: Maria Ivone Clasen.Av.4/32.304 – 
PENHORA. Conversão de ARRESTO registrada no R.3/32.304 em PENHORA. Av.5/32.304 – RETIFICAÇÃO do Auto de Arresto, 
objeto do registro 3/32.304, bem como o Termo de Conversão de Arresto em Penhora. R.6/32.304 – PENHORA. Autos nº 
1.125/87 de Ação de Cobrança da 20ª Vara Cível desta Comarca. Movida: Condomínio Conjunto Residencial Vila Velha.  Contra: 
Maria Ivone Clasen. R.7/32.304 – PENHORA – Extraído dos Autos 0015122-88.2007.8.16.0001(825/2007) - 16ª Vara Cível 
Curitiba, Requerente: Condomínio Conjunto Residencial Vila Velha, Requerida: Maria Ivone Clasen R.8/32.304 – PENHORA – 
Extraído dos Autos 0015122-88.2007.8.16.0001(825/2007) - 16ª Vara Cível Curitiba, Exequente: Condomínio Conjunto 
Residencial Vila Velha, Executada: Maria Ivone Clasen e Rosana Regina Murara, propriedade Companhia de Habitação Popular 
de Curitiba - COHAB – CT, compromissado à venda em favor da executada Maria Ivone Clasen. 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; incumbe ao 
arrematante: A título de Honorários do Leiloeiro, serão devidos os seguintes valores: a) no caso de arrematação o percentual de 
5% sobre o valor do arremate, a ser arcado pelo arrematante; b) no caso de Adjudicação, o percentual de 2% sobre o valor da 
avaliação, a ser pago pelo exeqüente, 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; Ainda, é de total 
responsabilidade dos Arrematantes o pagamento de TODOS os ônus e impostos, tais como ICMS, ITBI, condomínio 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. Nos termos do Código de Processo Civil, art. 690, § 1º, consigne-se no edital da possibilidade de arrematação em 
prestações (máximo: entrada mais 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 em conta judicial. Intime-se o Executado, por intermédio do advogado ou, se não tiver procurador constituído nos autos, 
por intermédio de mandado, carta registrada, edital ou outro meio idôneo (Código de Processo Civil, art. 687, § 5º), cientificando 
que poderá remir a execução, pagando o principal e acessórios, até antes da arrematação e/ou adjudicação (Código de Processo 
Civil, art. 651).5. Autorizo o leiloeiro ou preposto por ele indicado a expedir editais e publicações. 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 e de que 
poderá remir a execução pagando o principal e acessórios, até antes da arrematação e/ou adjudicação (art. 651 do CPC), e que 
as hastas públicas somente serão suspensas com a comprovação tempestiva do  pagamento de todos os valores devidos, 
inclusive despesas do Sr. Leiloeiro para a realização dos atos. Os arrematantes de bens imóveis os recebem livres de hipotecas, 
penhoras e débitos anteriores relativos ao IPTU, na forma do art. 130, parágrafo único, do CTN, sujeitando-se, entretanto, a 
eventuais outros ônus existentes sobre cada bem, e às despesas relativas à Transcrição e transferências dos Imóveis (ITBI e 
emolumentos do Ofício de Registro de Imóveis), bem com providenciar o pagamento das despesas relativas à remoção dos bens 
arrematados, ao registro da transmissão da propriedade, inclusive as concernentes ao cancelamento de penhoras, hipotecas e 
despesas relativas ao seguro, se houverem. Verificar o estado em que os bens se encontram, antes da arrematação. Caso os 
Exeqüentes, Executados, Sócios/Equiparados (art. 687, § 5º do CPC) e Cônjuges, bem assim os credores hipotecários 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, 13 de Maio de 2019. PAULO ROBERTO NAKAKOGUE  Leiloeiro Público Oficial  Matr. 12/048-L – 
JUCEPAR - CPF nº. 041.361.129-98  (41) 3092-6400 – (43) 3020-7900 

     
 

 



  EDITAL DE PRAÇA E LEILÃO  Ao Doutor DANIEL ALVES BELINGIERE, Juiz de Direito  da 22ª Vara Cível do Foro Central 
da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, Estado Do Paraná, FAZ SABER a todos quantos virem o presente, ou dele 
conhecimento tiverem que nos autos abaixo descritos foram designados dia e hora para praça / leilão do bem penhorado, a ser 
realizado pelo Sr. Paulo Roberto Nakakogue, Leiloeiro Oficial matriculado perante a Junta Comercial do Paraná sob o nº 
12/048L, como segue: 1ª Hasta Pública: dia 27/05/2019  às 09h30min, se feriado, primeiro dia útil, subseqüente, ocasião 
que o bem será vendido por valor igual ou superior ao da avaliação. 2ª Hasta Pública: dia 07/06/2018 às 09h30min, se feriado, 
primeiro dia útil, subseqüente No caso não haver  interessados na hasta anterior e será vendido pela melhor oferta, 
ressalvado os casos de preço vil, nos termos do artigo 692 do Código de Processo Civil, entendido este como inferior a 60% 
(sessenta por cento) do valor  da avaliação do bem. Local: Rua Senador Accioly Filho, 1625, bairro CIC, na cidade de Curitiba - 
Pr. Autos nº. 0006641-44.2004.8.16. 0001 – Cumprimento de Sentença  Autos 22ª Vara Cível de Curitiba Exequente 
(CPF/CNPJ) DINORÁ MELO PADILHA (CPF. 468.494.080-20) (fl. 01) Endereço Exequente: Rua Dr. Campos Velho nº 
909/1009, B1, F2, Bairro Cristal – Porto Alegre/RS (mov. 1.1 fls. 06) Adv. Exequente Tatiane Parzianello (OAB/PR 32.013) 
(mov. 1.1 fls. 06) Executado (a) (CPF/CNPJ) (01) FERNANDO CÉSAR DA COSTA FERREIRA (CPF. 242.506.780-91) (fl. 01) 
Endereço Executado(a) (01)   Rua Desembargador Clotário Portugal  nº 320C, Centro -  Curitiba/PR. CEP 80.410-220 (mov. 
42.1 fls. 488) Executado (a) (CPF/CNPJ) (02) MARIA PORFIRIA BATISTA DOS SANTOS (CPF. 544.366.999-00) (fl. 01). 
Endereço Executado(a) (02) Rua Cambara  nº 993, casa 2, Vila Esperança -  Pinhais/PR. CEP 83.325-350 (mov. 42.1 fls. 488) 
Endereço da GuardaRua Desembargador Motta nº 2.598, Apto. 403, Edifício Antôni Gaudi  – Curitiba/PR. (mov. 72.1 fls. 544). 
Data da Penhora 14/06/2011 (mov. 1.81 fls. 263). Débito Primitivo - data/fls R$ 153.088,02 de 25/10/2018 (mov. 76.2 fls. 
550/559.) Débito Atualizado - data/fls R$ 161.215,23 – 29/03/2019 Qualificação do(s) Bem (01) R$ 604.448,00 Apartamento  
nº 403 , do  3º andar ou 5º pavimento do EDIFÍCIO ANTÔNI  GAUDI, situado na Rua Desembargador Motta nº 2.598 do tipo V , 
com área útil de 93,67m2 área  construída privativa  coberta de 105,63 m2, área de garagem de 21,90m2 correspondente a 
vaga nº 19, DUPLA ,  para estacionamento de dois (2) veículos , localizada no sbsolo ou 1º pavimento com área construída de 
uso comum coberta de 29,73 m2, área construída total de 157,26m2, fração ideal do solo de 0,024470 e quota ideal do terreno 
de 42,11m2. Referido edifício  encontra-se construído sobre o lote de terreno  A, oriundo da subdivisão dos lotes 31.000,32.000 
e 33.000, croquis 3263/5459, e carta D-3.460 de forma irregular, medindo 37,00m. de frente para o novo alinhamento da rua 
Des. Motta, do lado direito de quem da referida  rua olha o imóvel, medindo 36,26m., onde confronta com parte dos lotes fiscais 
nºs.019.000 e 030.000, e com os lotes fiscais nºs. 018.000 e 037.000; pelo lado esquerdo medindo 57,90m., onde confronta 
com o lote fiscal 034.000; sendo a linha de fundos, formada por quatro linhas retas, a 1ª com 11,50m., onde confronta com 
parte do lote  fiscal 007.000, e com o lote fiscal nº.029.000; daí quebra à esquerda com 11,50m. onde confronta com o lote 
fiscal nº 029.000 e parte do lote 030.000; daí adetrando no terreno com 8,20m., onde confronta com o lote fiscal  nº 030.000, 
daí quebra novamente à esquerda com 14,00., onde confronta com o lote fiscal nº 030.   com as demais características 
constantes  na Matricula nº 51.435 da 6ª Circunscrição do Registro de Imóveis de Curitiba/PR. Venda “Ad Corpus”. Avaliação 
Primitiva - data/fls R$  601.000,00 de 02/10/2018 (mov. 72.1 fls. 544). Avaliação Atualizada - data/fls R$  604.448,00 – 
29/03/2019 Débito Condomínio: Nada Consta até 26/04/2019 Ônus IPTU:  R$ 205,77 até 23/04/2019 Matrícula: R.2/51.435 
– Protocolo nº 469.313 – PENHORA –  expedido pela 22ª Vara Cível de Curitiba/PR extraído dos autos de Ação de Despejo por 
Falta de Pagamento C/C cobrança nº 295/2004, Exequente: DINORA MELO PADILHA. Executado: FERNANDO CÉSAR DA 
COSTA FERREIRA..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; incumbe ao arrematante:  a) Pagar a comissão de 5% sobre o  valor do bem arrematado ao 
leiloeiro.  b) Verificar e/ou quitar eventuais débitos referentes a  condomínio do imóvel arrematado, bem com providenciar o 
pagamento das despesas relativas ao registro da transmissão da propriedade, inclusive as concernentes ao cancelamento de 
penhoras, hipotecas e despesas relativas ao seguro, se houverem. c)pagar despesas relativas à remoção dos bens 
arrematados.d) verificar o estado em que se encontra o bem antes da arrematação. A título de Honorários do Leiloeiro, serão 
devidos os seguintes valores: a) no caso de arrematação o percentual de 5% sobre o valor do arremate, a ser arcado pelo 
arrematante; b) no caso de Adjudicação, o percentual de 2% sobre o valor da avaliação, a ser pago pelo exeqüente, 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;  Ainda, é de total responsabilidade dos Arrematantes o pagamento de 
TODOS os ônus e impostos, tais como ICMS, ITBI 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 e de que 
poderá remir a execução pagando o principal e acessórios, até antes da arrematação e/ou adjudicação (art. 651 do CPC), e que 
as hastas públicas somente serão suspensas com a comprovação tempestiva do  pagamento de todos os valores devidos, 
inclusive despesas do Sr. Leiloeiro para a realização dos atos. Os arrematantes de bens imóveis os recebem livres de 
hipotecas, penhoras e débitos anteriores relativos ao IPTU, na forma do art. 130, parágrafo único, do CTN, sujeitando-se, 
entretanto, a eventuais outros ônus existentes sobre cada bem, e às despesas relativas à Transcrição e transferências dos 
Imóveis (ITBI e emolumentos do Ofício de Registro de Imóveis). Intimem-se o executado, por intermédio do advogado ou, se 
não tiver procurador constituído nos autos, por intermédio de mandado, carta registrada, edital ou outro meio idôneo (art. 687, § 
5º), cientificando que poderá remir a execução, pagando o principal e acessórios, até antes da arrematação e/ou adjudicação 
(CPC, art. 651). Se, por justo motivo, o ato não se realizar nas datas aprazadas, terá lugar no primeiro dia útil seguinte, nos 
mesmos horários. 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, 03 de Maio de 2019.  DANIEL ALVES BELINGIERE  Juiz de Direito 
              

 
 



 
 

EDITAL DE PRAÇA E LEILÃO O Doutor Felipe Forte Cobo  Juiz de Direito  do Juizado Especial Cível, do Foro 
Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, Estado Do Paraná – Fórum Descentralizado da Cidade 
Industrial. 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: 27/05/2019 
às 09h30min, se feriado, primeiro dia útil, subseqüente por valor igual ou superior ao da avaliação  2º 
Leilão:07/06/2019 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. 
3º Leilão: 24/06/2019 às 9h30min, 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.  
4º Leilão: 05/07/2019 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. 0003837-39.2018.8.16.0187 – Carta Precatória 
Cível Autos Juizado Especial Cível de Curitiba – CIC Exequente (CPF/CNPJ) LANA KAOANY SELL (CPF. 
076.659.269-32) (fl. 01) Endereço Exequente: Rua Brasílio Ribas, 960, Casa 1 – Novo Mundo – CEP 81030-440 -
Curitiba/Pr. Adv. Exequente: Diego Ikeda (OAB/PR 83.759) e Alexandre Adachi (OAB/PR. 55.486) (fl. 01) 
Executado (a) (CPF/CNPJ) (01)R. RUFATO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE IMÓVEIS (CNPJ. 03.550.012/0001-
88) (fl.01) . Endereço Executado(a) (01)Rua João Bettega nº 6000, CIC – CEP 81.350-000 - Curitiba/PR. (mov. 1.1 
fls. 03) Adv. Executado(a):Carlos Alberto Deschermayer Júnior (OAB/PR. 72.058) (fl. 01) Depositário Fiel: R. 
Rufato Industria e comércio de Móveis. (mov. 1.3 fls. 05) Endereço da Guarda: Rua João Bettega nº 6000, CIC – 
Curitiba/PR. (mov. 1.1 fls. 03) Penhora realizada – data/fls 18/12/2017 (mov. 1.3 fls. 05) Débito Primitivo - 
data/fls R$ 10.000,00 -  21/09/2018 (mov. 1.1 fls. 3) Débito Atualizado - data/fls R$ 10.474.14 – 20/02/2019 
Qualificação do(s) Bem (ns) .R$   1.057,24 Uma sofá de veludo 2 lugares . Avaliação Primitiva - data/fls R$ 
1.000,00 - 18/12/2017 (mov. 1.3 fls. 05). Avaliação Atualizada - data/fl R$ 1.057,24 – 20/02/2019 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;  2% (dois por cento) do valor da avaliação em caso de adjudicação, 
arcado pelo adjudicante; c) 2% (dois 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) 2% (dois por cento) do valor da divida em caso de 
remição, pelo remitente. 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 - Matrícula nº 
12/048L, o fiz digitar e subscrevi. Curitiba, 03 de Maio de 2019.   Felipe Forte Cobo  Juiz de Direito                                           



EDITAL DE PRAÇA E LEILÃO O Doutor(a) Senhor(a) GIANI MARIA MORESCHI, MM. Juiza de Direito do Juizado Especial Cível do 
Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba Vara Descentralizada do Boqueirão, 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: 27/05/2019 às 09h30min, se feriado, primeiro dia útil, 
subseqüente por valor igual ou superior ao da avaliação  2º Leilão: 07/06/2019 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. 0004935-35.2018.8.16.0195 – Carta Precatória Cível 
Autos Juizado Especial Cível de Curitiba – Boqueirão Exequente (CPF/CNPJ) CTRACK RASTREAMENTO E LOGÍSTICA LTDA.  
(CNPJ 12.253.967/0001-64) (fl. 01) Endereço Exequente: Rua Ricardo Antônio Ferro nº 60, Parque Michel Licha – Londrina/PR. CEP 
86.078-675 (mov. 1.4 fls. 06). Adv. Exequente João Paulo Shiniti Itimura Yagui (OAB/PR 51.968), Eduardo Kotaka Júnior (OAB/PR 
45.253) e Andressa Cristina da Costa OAB/PR 55.84)  (fl. 01) Executado (a) (CPF/CNPJ) (01) FLORIANO COELHO CUNEGUNDES 
FILHO (CPF 051.139.029-77) (fl. 01) Endereço Executado(a) (01) Rua do Jardineiro nº 78, Bairro Boqueirão -  Curitiba/PR. CEP 80.730-
000 (mov.  1.1 fls. 03) Depositário Fiel Floriano Coelho Cunegundes Filho (CPF 051.139.029-77) (mov. 1.4 fls. 6). Endereço Deposito 
Rua do Jardineiro nº 78 - Boqueirão, Curitiba/PR. (mov. 1.1 fls. 03) Penhora realizada – data/fls 06/07/2018 (mov. 1.4 fls. 06) Débito 
Primitivo - data/fls R$  5.572,58 de 01/11/2018 (mov. 1.1 fls. 3) Débito Atualizado - data/fls R$  5.636,08 – 31/01/2019 Qualificação 
do(s) Bem (01) .R$  6.911,82; 01 Veículo VW/GOL CL 1.8, Placa ABE-6772, ano/Modelo 1991/1991, RENAVAM 0052.403313-7, Chassi 
9WZZZ30ZMT017696, gasolina, cor prata, Arapongas-PR.Avaliação Primitiva – data/fls. R$  6.971,00 de 01/11/2018  (mov. 1.3 fls. 05). 
Avaliação Atualizada - data/fls R$  6.911,82 -  31/01/2019 Ônus DETRAN – R$ 440,23 ATÉ 05/02/2019 Expeçam-se os respectivos 
editais, devendo ser afixado no átrio do Fórum local e publicado uma vez em jornal de mais circulação regional. 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. Sobre o valor da arrematação incidirá o percentual de 5% (cinco por cento) a ser arcado pelo (Decreto nº 21.981/32, 
art. 24) e, por outro lado, no caso de adjudicação, remição ou transação das partes, será de 1% (um por cento) sobre o laudo da 
avaliação para cobrir despesas na preparação da praça e remunerar os serviços prestados pelo leiloeiro, sendo devida pelo 
executado.Intime-se o executado, por intermédio do advogado ou, se não tiver procurador constituído nos autos, por intermédio de 
mandado, carta registrada ou outro meio idôneo (art. 687, § 5º do Código de Processo Civil), cientificando que poderá remir a execução, 
pagando o principal e acessórios, até antes da arrematação e/ou adjudicação (art. 651 do Código de Processo Civil). Autorizo o leiloeiro 
ou preposto por ele indicado a expedir editais e publicações, bem como proceder à imediata remoção dos bens móveis, a vistoriar os 
bens imóveis, assim como fotografá-los e levá-los à hasta pública e também a proceder a todas as intimações, notificações e expedição 
de ofícios necessários. Fica também autorizado o Sr. Leiloeiro ou pessoa por ele indicada a obter informações sobre o ônus e dívidas 
existentes sobre os bens a serem levados à hasta pública nas Prefeituras, Tabelionatos, DETRAN, instituições financeiras, Fazendas 
Públicas e INCRA. Também autorizo o Sr. Leiloeiro a afixar no átrio do Fórum local, o respectivo edital. Após o cumprimento, devolva-se 
ao Juízo de origem com as homenagens cautelas de estilo. Eu, PAULO ROBERTO NAKAKOGUE, Leiloeiro Oficial o fiz digitar e 
subscrevi. Curitiba, 03 de Maio de 2019.  PAULO ROBERTO NAKAKOGUE   Leiloeiro Público Oficial  Matr. 12/048-L – JUCEPAR - CPF 
nº. 041.361.129-98  (41) 9501 9400 – (41) 3092-6400                                               
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
EDITAL DE PRAÇA E LEILÃO O Doutor(a) Senhor(a) GIANI MARIA MORESCHI, MM. Juiza de Direito do Juizado Especial Cível do 
Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba Vara Descentralizada do Boqueirão, 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: 27/05/2019 às 09h30min, se feriado, primeiro dia útil, 
subseqüente por valor igual   ou superior ao da avaliação 2º Leilão: 07/06/2019 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. 0002228-65.2016.8.16.0195 – Cumprimento de 
Sentença Autos Juizado Especial Cível de Curitiba – Boqueirão Exequente (CPF/CNPJ) JENNIFER KERN (CPF. 072.651.309-
10) (fl. 01) Endereço Exequente: Av Nossa Senhora Aparecida, 2633, Bloco 4 Apartamento 12, Santa Terezinha , Fazenda Rio 
Grande/Pr (mov. 71.1 fls. 159) Executado (a) (CPF/CNPJ) (01) IMOB COM. PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CELULAR LTDA - ME 
(CNPJ. 18.000.932/0002-80) (fl. 01) Endereço Executado(a) Rua Francisco Derosso nº 2.065, Sala 06, Xaxim -  Curitiba/PR. CEP 
81.830-265 (mov.  1.1 fls. 03) Depositário Fiel  Helvecio Alves dos Santos (RG/PR. 20676310) (mov. 66.1 fls. 149). Endereço Deposito  
Rua Francisco Derosso nº 2.065, Sala 06, Xaxim, Curitiba/PR. (mov. 66.1 fls. 149) Penhora realizada – data/fls 09/05/2018 (mov. 66.1 
fls. 149) Débito Primitivo - data/fls R$  2.627,79 de 18/09/2017 (mov. 47.1 fls. 95) Débito Atualizado - data/fls R$3.327,87 – 21/03/2019 
Qualificação do(s) Bem (01)  R$     523,09 01 Motorola X Play, Android 7.1.1, versão NPD 26-48-24.1 seminovo. Qualificação do(s) 
Bem (02)   R$  1.046,18 01 Iphone Aple 1600, seminovo branco. Qualificação do(s) Bem (03)   R$  523,09 01 Sony m2 aqua, seminovo 
branco Qualificação do(s) Bem (04)  R$  836,94 01 Desktop imbutido em monitor LG seminovo Intel Celeron 1.836 Hz. Avaliação 
Primitiva - data/fls. R$  2.800,00 de 09/05/2018 (mov. 66.1 fls. 149) Avaliação Atualizada - data/fls R$  2.929,30 – 21/03/2019 
Expeçam-se os respectivos editais, devendo ser afixado no átrio do Fórum local e publicado uma vez em jornal de mais circulação 
regional. 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. Sobre o valor da arrematação incidirá o percentual de 5% (cinco por cento) a ser 
arcado pelo arrematante (art. 24, decreto nº 21.981/32) e, por outro lado, no caso de adjudicação, remição ou transação das partes, será 
de 1% (um por cento) sobre o laudo da avaliação para cobrir despesas na preparação da praça e remunerar os serviços prestados pelo 
leiloeiro, sendo devida pelo executado. Intime-se o executado, por intermédio do advogado ou, se não tiver procurador constituído nos 
autos, por intermédio de mandado, carta registrada ou outro meio idôneo (art. 687, § 5º do Código de Processo Civil), cientificando que 
poderá remir a execução, pagando o principal e acessórios, até antes da arrematação e/ou adjudicação (art. 651 do Código de Processo 
Civil). Autorizo o leiloeiro ou preposto por ele indicado a expedir editais e publicações, bem como proceder à imediata remoção dos bens 
móveis, a vistoriar os bens imóveis, assim como fotografá-los e levá-los à hasta pública e também a proceder a todas as intimações, 
notificações e expedição de ofícios necessários. Fica também autorizado o Sr. Leiloeiro ou pessoa por ele indicada a obter informações 
sobre o ônus e dívidas existentes sobre os bens a serem levados à hasta pública nas Prefeituras, Tabelionatos, DETRAN, instituições 
financeiras, Fazendas Públicas e INCRA. Também autorizo o Sr. Leiloeiro a afixar no átrio do Fórum local, o respectivo edital. Após o 
cumprimento, devolva-se ao Juízo de origem com as homenagens cautelas de estilo.Eu, PAULO ROBERTO NAKAKOGUE, Leiloeiro 
Oficial o fiz digitar e subscrevi. Curitiba, 03 de Maio de 2019.   PAULO ROBERTO NAKAKOGUE  Leiloeiro Público Oficial  Matr. 12/048-
L – JUCEPAR - CPF nº. 041.361.129-98 (41) 9501 9400 – (41) 3092-6400                                               
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
EDITAL DE PRAÇA E LEILÃO O Doutor(a) Senhor(a) GIANI MARIA MORESCHI, MM. Juiza de Direito do Juizado Especial Cível do 
Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba Vara Descentralizada do Boqueirão, 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: 27/05/2019 às 09h30min, se feriado, primeiro dia útil, 
subseqüente por valor igual   ou superior ao da avaliação 2º Leilão: 07/06/2019 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. 0000124-95.2019.8.16.0195 – Carta Precatória Cível 
Autos Juizado Especial Cível de Curitiba – Boqueirão Exequente (CPF/CNPJ) MARIA DO ROCIO CARDOSO (CPF. 065.353.009-94) 
(fl. 01) Endereço Exequente:Rua Quinze de Novembro, 1366, Sala 02 Centro, São José dos Pinhais/PR CEP: 83.005-000 Adv. 
Exequente: Aline Fabiane da Silva (OB/PR. 76.090) (fl. 01). Executado (a) (CPF/CNPJ) (01) CENTRO DE FORMAÇÃO DE 
CONDUTORES UNIÃO (CNPJ. 00.783.211/0001-48) (fl. 01) Endereço Executado(a) (01) Rua Irmã Flavia Bonet nº 39, Hauer -  
Curitiba/PR CEP: 81.630-170 (mov.  1.1 fls. 03) Adv. Executado(a): Fabiola Paula Bee (OAB/PR. 22.756) (fl. 01) Depositário Fiel 
Claudemir de Almeida (RG/PR. 3217217-6) (mov. 1.4 fls. 06). Endereço Deposito Rua Irmã Flavia Bonet nº 39, Hauer - Curitiba/PR. 
(mov. 1.4 fls. 06) Penhora realizada – data/fls 20/11/2018 (mov. 1.4 fls. 06) Débito Primitivo - data/fls R$  7.999,00 de 15/01/2018 
(mov. 1.1 fls. 03) Débito Atualizado - data/fls R$ 9.643,31–21/03/2019 Qualificação do(s) Bem (01)..R$  3.927,20 01 HONDA/CG 
150 TITAN ES, placa ARB-2537, Renavam  0012.981309-5 , 2009/2009, ODM. 57.929 km. Qualificação do(s) Bem (02) .R$   12.889,26 
01 VW/GOL 1.0 GIV, placa ASR-2531, Renavam  0021437648-6 ,2010/2011, ODM 201.716 km. Avaliação Primitiva - data/fls. R$ 
16.700,00 de 20/11/2018 (mov. 1.4 fls. 06) Avaliação Atualizada - data/fls R$ 16.816,46 – 21/03/2019 ÔNUS DETRAN (BEM 01) :  
Nada Consta ÔNUS DETRAN (BEM 02) :  Nada Consta -  Alienação Fiduciaria – BV Financeira AS CFI Expeçam-se os respectivos 
editais, devendo ser afixado no átrio do Fórum local e publicado uma vez em jornal de mais circulação regional. 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. Sobre o valor da arrematação incidirá o percentual de 5% (cinco por cento) a ser arcado pelo arrematante (Decreto 
nº 21.981/32, art. 24) e, por outro lado, no caso de adjudicação, remição ou transação das partes, será de 1% (um por cento) sobre o 
laudo da avaliação para cobrir despesas na preparação da praça e remunerar os serviços prestados pelo leiloeiro, sendo devida pelo 
executado. Intime-se o executado, por intermédio do advogado ou, se não tiver procurador constituído nos autos, por intermédio de 
mandado, carta registrada ou outro meio idôneo (art. 687, § 5º do Código de Processo Civil), cientificando que poderá remir a execução, 
pagando o principal e acessórios, até antes da arrematação e/ou adjudicação (art. 651 do Código de Processo Civil). Autorizo o leiloeiro 
ou preposto por ele indicado a expedir editais e publicações, bem como proceder à imediata remoção dos bens móveis, a vistoriar os 
bens imóveis, assim como fotografá-los e levá-los à hasta pública e também a proceder a todas as intimações, notificações e expedição 
de ofícios necessários. Fica também autorizado o Sr. Leiloeiro ou pessoa por ele indicada a obter informações sobre o ônus e dívidas 
existentes sobre os bens a serem levados à hasta pública nas Prefeituras, Tabelionatos, DETRAN, instituições financeiras, Fazendas 
Públicas e INCRA. Também autorizo o Sr. Leiloeiro a afixar no átrio do Fórum local, o respectivo edital. Após o cumprimento, devolva-se 
ao Juízo de origem com as homenagens cautelas de estilo. Eu,  PAULO ROBERTO NAKAKOGUE, Leiloeiro Oficial o fiz digitar e 
subscrevi. Curitiba, 03 de Maio de 2019.  PAULO ROBERTO NAKAKOGUE  Leiloeiro Público Oficial  Matr. 12/048-L – JUCEPAR - CPF 
nº. 041.361.129-98  (41) 9501 9400 – (41) 3092-6400                                               

 
 

      
  
 




