EDITAL DE

IO C

2"LEILAO E INTIMACAO NN ALIENAQAO JUDICIAL

Leilio Eletr6nico
DE DrRErTo DA(o) JUIZADo ESPECIAL civBI- DE PONTAL
pARANA'pg
steNcA. BACCI BISETTO, nomeando o leiloeiro priblico
curuuBA-pARANA,
Do
HELCIO KRONBERG, JUCEPAR 653, faz ciencia aos interessados e, principalmente, aos

o EXMS. sR(A). DR(A). JUrz(A)

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, ll/0912019
e segundo leieo, 25/0912019 ambas is 10:00 horas ambas a serem realizados na modalidade
.
1.
I

eletrdnica.

lmo
*JJ"Aitut. No orirnGro t"iHo, o leiloeiro iniciarii o ato ofertando individualmente cada
,.* dos bens/lotes t"rdo cottro lance minimo o valor atualizado da avaliagdo (indicado
neste edital), recebendo lances apenas para pagamento d vista. N6o havendo interessados
na arremataEdo de algum bem/lbte pelo valor atualizado da avaliaqdo e pagamento do
lance d vista, os bens/lotes n6o arrematados anteriormente serdo, imediatamente e no
mesmo ato, novamente ofertados, tendo como lance minimo o valor atualizado da
neste
avaliagdo,para pagamento do valor do lance em parcelas, nas condigdes previstas
edital. Caso algum bem ndo tenha sido arrematado no primeiro leilSo, ser6 ofertado
neste
novamente no segundo leil6o, na data acima indicada. Nos demais leildes previstos
primeiro
ndo arrematados no
@!, fica o leil,oeiro autorizado a ofertar os bens/lotes,
valor atualizado daavaliagao
60%do
iiln-o, tenao como lance minimo o valor equivalente
(indiiado neste edital). O leiloeiro iniciar6 o segundo leildo e demais leildes posteriores
a60oh do
ofertando individualmente cada um dos bens/lotes a partir do valor equivalente
N6o
vista'
it
pagamento
valor atualizado da avaliagao, recebendo lances apenas para
a600/o
havendo interessados na arrematagdo de algum bem/lote pelo minimo equivalente
nao
bens/lotes
os
vista,
d
lance
do valor atualizado da avaliagSo e pagamento do
como
tendo
arrematados Ser6o, imediatamente e no mesmo ato, novamente ofertados
o leiloeiro lances
lance minimo o equivalente a 60Yo do valor da avaliagdo, recebendo
edital' Ser6
neste
apenas pafa pagarrrento em parcelas' nas condigdes previstas
..nnqiderado vencedor o lance em maior valor. desde que observadas as demais regras
s dev

fere

O leiloeiro poder6 atualizar o valor da avaliagdo atd a data do leildo.
VI
DE
DE
DI
efetuar,
dever6
,,to o a11e,,'atunt", no ato da arrematagdo,
valor integral do valor
diretamente ao leiloeiro ou mediante guia judicial, o pagamento do
quitado no prazo de
ser
poderrl
da arrematagdo. Alternativamente, o valoi da arrematagdo
da
atl 15 dias, mediante caugao id6nea' prestada no ato, equivalente a25% do valor
quitar o valor no prtvo de 15 dias,
arrematagao. Na hip6tese do arrematante deixar de
a arremataqdo e retomando o bem d nova
f.rdera o valor da caug6o, tomando sem efeito
r"iiao, ao, quui. ndo serdo admitidos a participar " q.,T1,if1. : :^:id::
v

;**;

GAMENTO PARCEPADO: Nesta

.*ut@ematagdo,

, -L^ ^t^
)^-,^-A
^fo1'ror
efetuar,
dever6
ut
;="gamento,
judicial, ! pagamento do valor minimo
diretamente ao leiioeiro ou mediante guia
em' no
a 25o/o do valor da arrematagSo, quitando o valor remanescente
a cada 30 (trinta) Ut*7
"oo"rpo.toente
m6ximo 30 parcelas iguais, mensais e sucessivaJ, venciveis

ffiffi#:d"

o

datada arrematagdo e atualizadas mensalmente (pro-rata die),pela m6dia do INPC+IGPDI, tamb6m a partir da data da arrematagio em leilSo, parcelas estas que deverdo ser
depositadas, mediante guiajudicial, em conta-banciiria vinculada aos autos a que se refere
o presente edital. O pagamento, d vista ou parcelado, dever6 ser feito em dinheiro (moeda
nacional), devendo os valores ser depositados junto a conta banc6ria (mediante guia
judicial) vinculada ao processo a que se refere este edital. Caberri ao arrematante, no

prazo miximo de 03 ftrA$ dias ap6s o vencimento de cada parcela, juntar os
respectivos comprovantes de pagamento nos autos, ficando a quitagflo dos valores
condicionada a compensagflo de eventual cheque emitido para pagamento. Caso o
vencimento de alguma parcela recaia em final de semana ou feriado, o mesmo ficarh
automaticamente prorrogado para o primeiro dia ftil subsequente. Na hip6tese de
arrematagdo de bem im6vel mediante parcelamento do valor, o saldo parcelado ser6
garantido por hipoteca judicial reeistrada na matricula do im6vel arrematado. arcando o
arrematante com os custos do registro e posterior cancelamento. O n6o pagamento de
qualquer parcela implicarri no vencimento antecipado das demais, incidindo multa de
l0%o (conforme previsto no art. 895, S4'do CPC), podendo o exequente valer-se da via
executiva em face do arrematante para execugio da hipotec a gravada sobre o bem
arrematado, hip6tese em que o arrematante, sem prejuizo das demais sangdes cabfveis,
perder6 o sinal (entrada), ficando obrigado a pagar a diferenga porventura verificada,
obrigando-se. ainda, aarcar com as despesas (conforme previsto no art. 895,
$5'do CPC).
Nos paeamentos via guia judicial. deverdo ser desconsideradas as datas de vencimento

edital.
Ao
: Poder6 o
exequente arrematar o bem utilizando os cr6ditos do pr6prio processo, observado o
previsto no art. 892, $lo, $2" e $3'do cpc. INFORMACOES: Com o leiloeiro, pelo
fone (41) 3233-1077 ou pelo site www.hkleiloes.com.br. Visitagflo do bem mediante
contato pr6vio com o leiloeiro, sendo possivel apenas na hip6tese do bem estar sob a
guarda do leiloeiro. TAXA DE COMISSAO DE LEILAOz 5,00%o sobre o valor total
da arremataqdo, a ser integralmente paga d vista, em dinheiro (moeda nacional) ou
cheque, pelo arrematante, no ato da arrematagdo, ficando a quitagdo do valor da comissio
condicionada a compensagdo de eventual cheque emitido parapagarrento. O pagamento
da comissdo ser6 sempre considerado d vista, mesmo
de emissdo de c-heque para
"-.iro
quitagdo do valor. O valor da comissdo do leiloeiro
ser6 devido mesmo em caso de
inadimplOncia (com o consequente desfazimento da atematagdo) ou desist$ncia pelo
arrematante (ou proponente), da arrematagdo (ou proposta), sendo consideiada
desist6ncia ou inadimplOncia, inclusive, a falta de compensagdo de qualquer um dos
cheques evenfualmente emitidos para pagamento ou, ainda, o d"rc,.t-primento de
qualquer condigdo ou pftvo previsto no presente edital e/ou em r. decisdo judicial.
Em
-Em
casos de adjudicagSo, 2%o sobre o valor atualizado do bem adjudicado.
caso de
remigdo ou acordo, 2o/o sobre o valor da divida atualizada ate a data da arrematagio 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 5,00o/o sobre o valor da arrematagdo. A comissdo dever6 ser integralmente paga no
ato
da arrematagSo, adjudicagdo, remigdo ou acordo. LANCES PELA INTERNET: os
interessados em participar do leildo poderdo a* l
u, o
leildo seia simultdneo), no dia e hora marcados para a-realizagdo do leilao, ou pela
internet, por intermddio do site www.hkleiloes.com.br. Nos leiloes realizados
exclusivamente pelo meio eletrdnico, serflo aceitas apenas lances eletr6nicos, nf,o
havendo a possibilidade de ofertar lances presenciais. Todos os atos realizados via
internet ficarSo sujeitos ao bom funcionamentodo sistema, assumindo o interessado
todos

ficando o Poder Judiciario e/ou
os riscos ao optar por esta forma de participagao no lei159,
em ofertar
o Leiloeiro, desde j6, isentos de qualquei responsabilidade. Os interessados
icos de

@os

bens serdo entregues-livres de quaisquer
constantes neste edital. No que se refere aos

dividas e/ou onus, oUtouu&u-*
"*""96"t
do c6digo Tributario
creditos tributarios, aplica-se a norrna prevista no art. 130, $rinico
de adjudicagao. Em caso de arrematagSo de bem im6vel' cabetit
Nacional, exceto
"uro
"rn
condominiais,
ao arrematante arcar com a integralidade dos ddbitos relativos a taxas
contudo' na
incluindo valores vencidos em data anterior e posterior d da arrematagdo'
a cobranga de taxas
hip6tese de arrematagao de bem im6vel em processo cujo objeto seja
com o valor do
condominiais do pr6prio bem arrematado, o arrematante atcaftt apenas
em outros
d6bito de taxas condomini ais (inclusive valores eventualmente cobrados
que
processos, bem como valores que nem mesmo seiam objeto de cobranga iudicial)
frcar'o arrematante
eventualmente supere o valor da arrematagao, ou seja, em tal hip6tese
entre o valor do
respons6vel pelo pagamento do valor resultante da diferenga, se houver,
atcaftt
d6bito das taxas con-clominiais, e o valor da arrematagdo. Em caso de adjudicagilo,
exist6ncia
a
verificar
o adjudicante com todos os d6bitos do im6vel. Caber|ao interessado
im6veis'
de debitos tributarios e d6bitos de taxas condominiais, no caso dos bens
ou parte
todos
ofertar
querendo,
iONnfC6fS Cnnq,fS: Fica o leiloeiro autorizado a,
da avalia96o dos
dos lotes de forma ffi-uau, tendo como lance minimo a soma do valor
um rinico
lotes agrupados, pelnitindo, assim, a arremataqiio dos lotes agrupados por
e/ou
im6veis
urr.rnul*i e (art. 893 do CpC). As medidas e confrontagoes dos
benfeitorias, eventualmente constantes no presente edital, deverdo ser consideradas
e
meramente enunciativas, jii que extraidas dos registros imobiliarios, laudo de avaliagdo
dos
a venda
demais documentos anexados aos autos. Para todos os efeitos, considera-se
posterior
em
reclamagdo
qualquer
bens im6veis como sendo "ad corpus", ndo cabendo
cabendo
relagdo a medidas, confrontagoes eTou demais peculiaridades das iireas/im6veis,
inclusive
aos'interessados vistoriarem os bens/areas antes de ofertarem lances no leil6o,
informaq6es
Eventuais
no que se refere ds edificagoes existentes nos im6veis, se houver.
u""i"u de ocupagdo/invasao/desocupagdo dos im6veis, deverdo ser levantadas pelos
licitantes interessados na arrematagio. Na hip6tese do im6vel arrematado encontrar-se
observar a
tombado ou ser considerado como UIP pelo Municipio, caber6 ao arrematante
e restrigdes
legislagdo pertinente, principalmente no que se refere a conservagdo do bem
inexistindo qualquer
de uso. Os bens ser6o entregues nas condig6es em que se encontram,
encargo do
esp6cie de garantia. Em iaso de arrematagSo de bem m6vel, fica ao
encontra' Em caso
arrematante a retirada e transporte do bem do local onde o mesmo se
de arrematagSo ou adjudicagdo de bem im6vel, caberfl ao arrematante tomar as
da desocupag6o do bem, caso o mesmo esteja ocupado'
providOncias e arcar com oS
".rito,
regularizagdo do bem
Caber6 ao arrematante arcar com todos os custos para eventual
arremataqdo, inclusive
arrematado. Caber6 ao arrematante arcar com todos os custos da
ou Mandado de Entrega, cujos
furu u expedig6o da respectiva Carta de Arremataqdo
os autos a que se
valores deverSo ,", t""olhidos diretamente d Vara onde tramitam
e arcar com
providencias
as
referem o presente edital. Caber6 ao arrematante tomal todas
junto aos 6rg6os competentes' Caberii ao
todos os custos para a transferencia do bem
incidentes sobre a arremataqao e
arrematante arcar com todos os tributos eventualmente
ITBI, IRPF ou IRPJ, taxas de
transferencia do bem, inclusive, mas n6o somente, ICMS,
fica, desdej6, desobrigado
transfer€ncia, dentre outros. O leiloeiro, por ocasiflo do leilSo,
presume seja de conhecimento de todos o-s
a efetuar a leitura do presente edital, o qual se
e

fr
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Art.

pardgrafo ilnico do CPC.
Ficam, desde jri, intimadas as
partes' os coproprietfrios, os interessados e, principalmente, os executados, credores
hipotecr{rios ou credores fiduciririos, bem como os respectivos c6njuges, se casados
889

fOTEM: RENATA APARECIDA DIAS GAUDTNCIO, GIOVANNA FANCHIN SANTOS,
GISELE
KARINE COSTA, WILLIAMPEREIRADOS SANTOS, MURILOANDRE SANTOS, HORA
IMOVEIS
LTDA, NIXON ALEXSANDRO FIORI, ARNO DREHMER

GAUDENCIo Requerido: HoRA ttr,tovus

(NOVENTA

E

r.ron.

Requerente: RENATA APARECIDA DIAS
itot" rtnico) L9TE DE TERREN9 N'94

n"

QUATRO), DA PLANTA CHACARA DOIS RIOS, SITUADO NO LUGAR

DENOMINADO PONTAL DO SUL, NESTE MUNICIPIO E COMARCA DE PoNTAL
Do PARANAPR, coM AS SEGUINTES MEDIDAS E CONFRONTAqOES, TEM INicIo
No MARco inavano
No PERIMETRO DA ESTRADA sAo pEDRo Do poNTAL E DIVISoR coM A cHAcane N'g:,
SEGUE DESTE MARCO, CONFRONTANDO COMA CHACARA NO93, NO RUMO
52'02'SO NA
'corra
DISTANCIA DE

136,54 METRos, ATE ourRo MARCO, DIVISOR
cnAcene N'ss,
SEGUE DESTE MARCO CONFRONTANDO COM A CHACARA N'95 NO RUMO DE 37'58'SE,
NA
DISTANCIA DE 36,00 METROS ATE OUTRO MARCO, DIVISOR COM A RUA PERIMETRAL,
SEGUE DESTE MARCO CONFRONTANDO COM A RUA PERIMETRAL NO RUMO 52'O2NE,
NA

I

DISTANCIA DE 142,50 METROS, ATE OUTRO MARCO, DIVISOR COM A ESTRADA DE SAO
PEDRO DE PONTAL, SEGUE DESTE MARCO, .CONFRONTANDO COM A ESTRADA DE
SAO
PEDRO DE PONTAL No RUMO DE 4722'No, NA DISTANCIA DE 36,49 METRoS, ATE
o MARCo
DE ORIGEM, PERFAZENDO A Anpe rorAl DE 5.022,i0M2, sEM BENFEIToRIAS. DEMAIS

CARACTERiSTICAS CONSTANTES NA MATRiCULA 6.046 CRI DE PONTAL DO
Recursos Pendentes: Nao H6., Onu.i AV-5: INDISPONIBILIDADE.
Penhoras/Arresto: penhora n2861201202209002 l" VARA TRABALHO DE PARANAGUA-PR,
penhora n"0012047-69.2016.8.16.0129 VARA TIZADO ESpECIAL CIVEL DE PARANAGUA-pR,
penhora n"463912003 l" VARA FAZENDA PUBLICA DE MATINHOS-PR, penhora n.000153451.2015.8.16.0116 1'VARA CivEL DE PONTAL Do PARANA-pR, penhoran"t4t66t2003 l" VARA
FAZENDA PUBLICA DE MATINHOS-PR. VALOR DA DiVIDA nS ss.oor,lt em 05 de setembro
de
2017, vALoR DE AVALIACAO R$ 1.300.000.q0 em 20 de julho de 2018. Vator do bem
em segundo

PARANA.

leilao:

R$

Helcio

Leiheiro

780.0b0,00.

