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EXMO. SR(A). DR(A). JUIZ(A) DE DIREITO DA(O) ru VARA FAZENDA PUBLTCA DE FOZ DO TGUACUPARANA, RODRIGO LUIS GIACOMII\, nomeando o leiloeiro priblico HELCIO KRONBERG, JUCEPAR 653, faz

ciOncia aos interessados e, principalmente, aos executados/devedores, que nos autos de processos abaixo indicados, vender6

os bens/lotes adiante discriminados, pelo maior lance em LEILAO PUBLICO a ser realizado em, primeiro leil6o,
L310812019 e segundo leilio, 27108120t9 ambas is 11:10 horas ambas a serem realizados na modalidade
eletrdnica. Havendo autorizacdo judicial para tanto. na hip6tese de algum bem indicado neste edital n6o ser arrematado em
nenhum dos leilOes designados. o bem ficar:i disoonfvel no site do leiloeiro. pelo prazo de 60 /sessenr4) dias para venda
direta. prazo em que o leiloeiro receber6 propostas. as quais deverio observar o lance minimo previsto neste edital. No
nrimeiro leilflo, o leiloeiro iniciaril o ato ofertando individualmente cada um dos bens/lotes tendo como lance minimo o valor
atualizado da avaliagSo (indicado neste edital), recebendo lances apenzx para pagamento d vista. Caso algum bem nio tenha
sido arrematado no primeiro leil6o, serii ofertado novamente no segundo leil6o, na data acima indicada. Nos demais leildes
previstos neste edital, fica o leiloeiro autorizado a ofertar os bens/lotes, ndo arrematados no primeiro leil6o, tendo como
lance minimo o valor equivalente 50% do valor atualizado da avaliagSo (indicado neste edital). O leiloeiro iniciarrl o segundo
leildo e demais leildes posteriores ofertando individualmente cada um dos bens/lotes a partir do valor equivalente a 50%o do
valor atualizado da avaliagdo, recebendo_lances apenas para pagamento ir vista. O leiloeiro poderS atualizar o valor da
avaliagao ate a data do leilSo. CONDICOES DE PAGAMENTO: CONDICOES DE PAGAMENTO A VISTA: Nesta
modalidade de pagamento o arrematante, no ato da arrematagSo, dever6 efetuar, diretamente ao leiloeiro ou mediante guia
judicial, o pagamento do valor integral do valor da arrematagdo. Altemativamente, o valor da arrematagio poderii ser quitado
no prazo de at6 15 dias, mediante caugSo id6nea, prestada no ato, equivalente a25Yo do valor da arrematagdo. Na hip6tese do
arrematante deixar de quitar o valor no pr€zo de 15 dias, perder6 o valor da caug6o, tornando sem efeito a arrematagSo e
retomando o bem d novo leilSo, dos quais n6o serio admitidos a participar o arrematante e o fiador remissos. Nos pagamentos
via euia iudicial, deverdo ser desconsideradas as datas de vencimento indicadas nas guias. devendo o arrematante observar os
p.aros esrabelecidos no pTe
ARREMATACAO COM CRf,DITOS DO PROPRIO PROCESSO: Poder6 o
os
cr6ditos do pr6prio processo, observado o previsto no art. 892, $1o, $2" e $3'do
exequente arrematar_o bem utilizando
pelo fone (41) 3233-1077 ou pelo site www.hkleiloes.com.br. Visitaqio do bem
leiloeiro,
CPC. INFORMACOES: Com o
mediante contato pr6vio com o leiloeiro, sendo possivel apenas na hipritese do bem estar sob a guarda do leiloeiro.
TAXA DE COMISSAO DE LEILAOz5,\\o/o sobre o valor total da arrematagao, a ser integralmente paga i vista, em
dinheiro (moeda nacional) ou cheque, pelo arrematante, no ato da arrematagSo, ficando a quitagSo do valor da comissdo
condicionada a compensagdo de eventual cheque emitido para pagamento. O pagamento da comissio ser6 sempre considerado
d vista, mesmo em caso de emissSo de cheque para quitagdo do valor. O valor da comissSo do leiloeiro ser5 devido mesmo em
caso de posterior desistdncia, pelo arrematante, da arrematagdo, sendo considerada desist€ncia, inclusive, a falta de
compensagSo de qualquer um dos cheques eventualmente emitidos para pagamento ou, ainda, o descumprimento de qualquer
condigdo ou przrzo previsto no presente edital. Em casos de adjudicagdo, 2o/o sobre o valor atualizado do bem adjudicado. Em
caso de remig6o ou acordo, 2o/o sobre o valor da divida atualizada atd a data da arrematagdo ou sobre o valor atualizado do
bem, o que for menor, na hip6tese do bem ser arrematado, pelo exequente, com cr6ditos do pr6prio processo, serS devida a
comissio no percentual de 5,00% sobre o valor da arrematagSo. A comissSo dever6 ser integralmente paga no ato da
anematagdo, adjudicagdo, remigao ou acordo. O valor da comissdo do leiloeiro serii devido mesmo em caso de inadimpl€ncia
(com o consequente desfazimento da arrematagdo) ou desist€ncia pelo arrematante (ou proponente), da arrematagdo (ou
proposta), sendo considerada desist6ncia ou inadimplCncia, inclusive, afalta de compensagSo de qualquer um dos cheques
eventualmente emitidos para pagamento ou, ainda, o descumprimento de qualquer condigdo ou prtvo previsto no presente
edital e/ou em r. decisdo judicial. LANCES PELA INTERNET: Os interessados em participar do leilSo poderdo dar lances,
presencialm ente (desde que o leildo seja simultdneo), no dia e hora marcados para a realizagilo do leilSo, ou pela internet, por

intermddio do site www.hkleiloes.com.br. Nos leildes realizados exclusivamente pelo meio eletrdnico, seriio aceitas
apenas lances eletrdnicos, n6o havendo a possibilidade de ofertar lances presenciais. Todos os atos realizados via intemet
frcarao sujeitos ao bom funcionamento do sistema, assumindo o interessado todos os riscos ao optar por esta forma de
participagio no leil6o, ficando o Poder Judiciririo e/ou o Leiloeiro, desde j6, isentos.de qualquer responsabilidade. Os
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serSo entregues livres de quaisquer dividas e/ou 6nus, observadas as excegdes constantes

r. ."f"re aos cr6ditos tributiirios, aplica-se a norma prevista no art. 130, $rinico do C6digo Tributririo
"aitut.
Nacional, exceto em caso de adjudicagio. Em caso de arrematagSo de bem im6vel, caber6 ao arrematante arcar com a
integralidade dos d6bitos relativos a taxas condominiais, incluindo valores vencidos em data anterior e posterior d da
aneiratagdo. Contudo, na hip6tese de arrematagdo de bem im6vel em processo cujo objeto seja a cobranga de taxas
(inclusive
condominiais do pr6prio bem arrematado, o arrematante arcar|apenas com o valor do d6bito de taxas condominiais

n
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valores eventualmente cobrados em outros processos, bem como valores que nem mesmo sejam objeto de cobranqa judicial)
que eventualmente supere o valor da arrematagdo, ou seja" em tal hip6tese ficar6 o arrematante respons6vel pelo pagamento
do valor resultante da diferenga, se houver, entre o valor do adUito das taxas condominiais, e o valor da arrematagSo. Em caso
de adjudicagdo, arcar| o adjudicante com todos os d6bitos do im6vel. Caber| ao interessado verificar a exist€ncia de ddbitos
tribut6rios e ddbitos de taxas condominiais, no caso dos bens im6veis. CONDICOES GERAIS: Fica o leiloeiro autorizado a,
querendo, ofertar todos ou parte dos lotes de forma agrupada, tendo como lance minimo a soma do valor da avaliagdo dos
lotes agrupados, permitindo, assim, a arrematagdo dos lotes agrupados por um fnico arrematante (art. 893 do CPC). As
medidas e confrontagdes dos im6veis e/ou benfeitorias, eventualmente constantes no presente edital, deverSo ser consideradas
meramente enunciativas, j6 que extraidas dos registros imobiliiirios, laudo de avaliagSo e demais documentos anexados aos
autos. Para todos os efeitos, considera-se a venda dos bens im6veis como sendo "ad corpus", ndo cabendo qualquer
reclamagdo posterior em relagdo a medidas, confrontag6es e/ou demais peculiaridades das iireas/im6veis, cabendo aos
interessados vistoriarem os bens/iireas antes de ofertarem lances no leil6o, inclusive no que se refere as edificagSes existentes
nos im6veis, se houver. Eventuais informag6es acerca de ocupagSo/invasio/desocupagSo dos im6veis, deverdo ser levantadas
pelos licitantes interessados na arrematagdo. Na hip6tese do im6vel arrematado encontrar-se tombado ou ser considerado
como UIP pelo Municipio, caber6 ao arrematante observar a legislagSo pertinente, principalmente no que se refere a
conservaqdo do bem e restrigdes de uso. Os bens serSo entregues nas condigdes em que se encontram, inexistindo qualquer
espdcie de garantia. Em caso de arrematagdo de bem m6vel, fica ao encargo do arrematante a retirada e transporte do bem do
local onde o mesmo se encontra. Em caso de arrematagdo ou adjudlcagdo de bem im6vel, caberS ao arrematante tomar as
provid€ncias e arcar com os custos da desocupagSo do bem, caso o mesmo esteja ocupado. Caberii ao arrematante arcar com
todos os custos para eventual regularizag5o do bem arrematado. Caber6 ao arrematante arcat com todos os custos da
arrematagdo, inclusive paraa expediqSo darespectivaCarta de Arrematagio ou Mandado de Entrega, cujos valores deverdo
ser recolhidos diretamente d Vara onde tramitam os autos a que se referem o presente edital. Caber6 ao arrematante tomar
todas as provid6ncias e arcar com todos os custos para a transferCncia do bem junto aos 6rg5os competentes. Caberd ao
arrematante arcar com todos os tributos eventualmente incidentes sobre a arrematagEo e transfer€ncia do bem, inclusive, mas
ndo somente, ICMS, ITBI, IRPF ou IRPJ, taxas de transferCncia, dentre outros. O leiloeiro, por ocasiio do leil6o, fica, desde
jii, desobrigado a efetuar a leitura do presente edital, o qual se presume seja de conhecimento de todos os interessados. Todas
as penalidades previstas neste edital sdo aplicadas aos proponentes. na hip6tese de ser apresentada proposta que vier a ser
homologada pelo r. iufzo competente. O arrematante s6 Doder{ desistir da arrematacSo com advogado constituido nos
autos e nos casos elencados no dispositivo 903. I 5". I. II e III do CPC. Art. 889 pardgrafo ilnico do CPC INTIMACOES:
Ficam, desde j6' intimadas as partes, os coproprietdrios, os interessados e, principatmente, os executados, credores
hipotec6,rios ou credores fiduciirios, bem como os respectivos cdnjuges, se casados forem: FAZENDA PUBLICA DO

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAQU, JORGE AUGUSTO MARTINS SZCZPIOR, CLAUDIA CANZI, MARIA JOSE
MONTEIRO NASTAS, CESAR EDUARD ABBATE SOSA, BV FINACEIRA SA - CFI FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.

CUMPRIMENTO DE SENTENCA - 0016070-11.2005.8.16.0030 Requerente: FAZENDA PUBLICA DO MUNICiptO
DE Foz
ASTAS. km (bte tinico) vEicuict ponbna, aNo
DE FABRICAQAO/I\4ODELO 199911999, GASOLINA, CoR CINZA, PLACA AIP-3761, RENAVAM 007I.860515-2,
CHASSI 9BFZZZGDAXB652246. O BEM ENCONTRA-SE COM MARIA JOSE MONTEIRO NASTAS, NA RUA
TAPAJ6S, No 422, LoTEAMENTo cAMpos Do IGUAeu, cEp 85857200, NA ctDADE DE Foz Do
IGUAQU/PR Recursos Pendentes: N5o H6. O veiculo possui ddbitos no DETRAN e alienagSo fiduciiiria d BV financeira
s.A cFI. VALOR DA DIVIDA R$ 31.371,84 em 31 de margo de 2016,VALOR DE AVALIACAO R$ 7.300.00 em 10 de
dezembro de 2018. Valor do bem em segundo leiliio: R$ 3.650,00.
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