O EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 02ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS DO FORO CENTRAL DA
COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA/PR, DOUGLAS MARCEL PERES, nomeando o leiloeiro público
Newton Jorge Gonçalves de Oliveira, JUCEPAR 593, faz ciência aos interessados e, principalmente, aos executados/devedores,
que nos autos de processos abaixo indicados venderá os bens/lotes adiante discriminados, pelo maior lance, em LEILÃO
PÚBLICO a ser realizado, em primeira praça/leilão, no dia 17 de junho de 2019 às 14h e, em segunda praça/leilão, no dia
27 de junho de 2019 às 14h, ambas a serem realizadas à Rua Gonçalves Dias, n° 1189, sala 14 , Centro, Campo Largo, e pelo
site www.newtonleiloes.com.br . Em primeira praça/leilão os bens não poderão ser vendidos por valor inferior ao da avaliação,
indicado no presente edital. Caso o bem não seja arrematado, em primeira praça/leilão, por valor igual ou superior ao valor da
avaliação, será realizada segunda praça/leilão, na data indicada neste edital, quando serão aceitos lances em valor inferior ao da
avaliação, desprezando-se o preço vil (conforme art. 891, parágrafo único, da Lei 13.105/2015). Se não houver expediente
forense na data designada, o leilão será realizado no primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local. Caso não sejam
recebidos lances, o bem ficara disponível para venda direta condicionada ao aceite das partes e homologação judicial. FORMAS
E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Será sempre considerado vencedor o maior lance ofertado, observado o lance mínimo,
independente da forma ou condição de pagamento que o arrematante venha a optar. A proposta de pagamento do lance à vista
sempre prevalecerá sobre a proposta de pagamento parcelado, desde que o lance seja no mesmo valor. a) À VISTA: Ao optar
pelo pagamento à vista do valor do lance, o arrematante, no ato da arrematação, deverá efetuar, diretamente ao leiloeiro ou
mediante guia judicial, o pagamento da integralidade do valor do lance. Alternativamente, poderá o arrematante pagar, ao
leiloeiro, o valor mínimo equivalente a 25% do valor da arrematação, devendo pagar o valor remanescente no prazo máximo de
15 dias, cujo montante deverá ser garantido, no ato do leilão, por fiança/caução bancária em valor equivalente ou maior que o
montante a ser garantido. Nesta hipótese, o valor a ser pago, em uma única parcela, no prazo máximo de 15 dias, deverá ser
quitado mediante depósito em conta judicial vinculada ao processo a que se refere o bem arrematado. Deixando o arrematante de
depositar o valor remanescente no prazo de 15 dias, será imposta a penalidade prevista no art. 897 da Lei 13.105/2015, sem
prejuízo das demais penalidades previstas em lei ou no presente edital. c) MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO FGTS, CARTA
DE CRÉDITO OU FINANCIAMENTO BANCÁRIO: Ao optar por esta modalidade de pagamento, o arrematante, no ato do
leilão, deverá pagar, ao leiloeiro, o valor equivalente a, no mínimo, 25% (vinte e cinco) do valor do lance, podendo pagar o valor
remanescente mediante utilização do saldo em conta vinculada ao FGTS, Carta de Crédito concedida por Instituição Bancária ou
Empresa de Consórcio, ou mediante financiamento bancário. Aqueles que optarem por esta forma de pagamento, deverão
verificar todas as regras contidas no site www.newtonleiloes.com.br , não podendo, posteriormente, sob qualquer hipótese,
alegar desconhecimento. LANCES PRESENCIAIS E PELA INTERNET: Os interessados em participar do leilão/praça
poderão dar lances, presencialmente, no dia e hora marcados para a realização do leilão/praça, ou pela internet, por intermédio do
site www.newtonleiloes.com.br , para tanto deverão ser observadas e cumpridas as regras indicadas no referido site, não
podendo, posteriormente, sob qualquer hipótese, alegar desconhecimento. e) TAXA DE LEILÃO: Em caso de arrematação, 5%
sobre o valor da arrematação. Em casos de adjudicação, 2% sobre o valor atualizado do bem adjudicado. Em caso de remição ou
acordo, 2% sobre o valor da dívida atualizada até a data da arrematação ou sobre o valor atualizado do bem, o que for menor, Na
hipótese do bem ser arrematado, pelo exequente, com créditos do próprio processo, será devida a comissão no percentual de 5%
sobre o valor da arrematação. A comissão deverá ser integralmente paga no ato da arrematação, adjudicação, remição ou acordo.
f) INFORMAÇÕES: pelo site www.newtonleiloes.com.br ou pelo telefone (41) 4118-0310; g) DÍVIDAS E ÔNUS: Os bens
serão entregues livres de quaisquer dívidas e/ou ônus, observadas as exceções constantes neste edital. No que se refere aos
créditos tributários, aplica-se a norma prevista no art. 130, §único do Código Tributário Nacional, exceto em caso de adjudicação.
Em caso de arrematação de bem imóvel, caberá ao arrematante arcar com a integralidade dos débitos relativos a taxas
condominiais, incluindo valores vencidos em data anterior e posterior à da arrematação. Contudo, na hipótese de arrematação de
bem imóvel em processo cujo objeto seja a cobrança de taxas condominiais do próprio bem arrematado, o arrematante arcará
apenas com o valor do débito de taxas condominiais (inclusive valores eventualmente cobrados em outros processos, bem como
valores que nem mesmo sejam objeto de cobrança judicial) que eventualmente supere o valor da arrematação, ou seja, em tal
hipótese ficará o arrematante responsável pelo pagamento do valor resultante da diferença, se houver, entre o valor do débito das
taxas condominiais, e o valor da arrematação. Em caso de adjudicação, arcará o adjudicante com todos os débitos do imóvel.
Caberá ao interessado verificar a existência de débitos tributários e débitos de taxas condominiais, no caso dos bens imóveis. h)
CONDIÇÕES GERAIS: Os bens serão entregues nas condições em que se encontram, inexistindo qualquer espécie de garantia.
A venda dos bens imóveis será sempre considerada ad corpus, sendo que eventuais medidas constantes neste edital serão
meramente enunciativas. Em caso de arrematação de bem móvel, fica ao encargo do arrematante a retirada e transporte do bem do
local onde o mesmo se encontra. Em caso de arrematação ou adjudicação de bem imóvel, caberá ao arrematante tomar as
providências e arcar com os custos da desocupação do bem, caso o mesmo esteja ocupado. Caberá ao arrematante arcar com todos
os custos para eventual regularização do bem arrematado. Caberá ao arrematante arcar com todos os custos da arrematação,
inclusive para a expedição da respectiva carta de arrematação, se houver. Caberá ao arrematante tomar todas as providências e
arcar com todos os custos para a transferência do bem junto aos órgãos competentes. Caberá ao arrematante arcar com todos os
tributos eventualmente incidentes sobre a arrematação e transferência do bem, inclusive, mas não somente, ICMS, ITBI, IRPF ou
IRPJ, taxas de transferência, dentre outros. O leiloeiro, por ocasião do leilão, fica, desde já, desobrigado a efetuar a leitura do
presente edital, o qual se presume seja de conhecimento de todos os interessados. Ficam, desde já, intimadas as partes, os
coproprietários, os interessados e, principalmente, os executados, credores hipotecários ou credores fiduciários, bem como
os respectivos cônjuges, se casados forem: Das datas acima se porventura não encontrado para intimação pessoal, e querendo,
acompanhe.
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ORDEM 01.
AUTOS: 0000838-27.2015.8.16.0185 Ação de Execução Fiscal.
EXEQUENTE: ESTADO DO PARANÁ.
EXECUTADO: THERMOKEY DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
BENS: 02 UND. COMPRESSOR SHSP6HF 5000 220V COD. REF. 262050236; 02 UND. COMPRESSOR SHSP6HF
5000 COD. REF. 262050336; 03 UND. COMPRESSOR SHSP6HF 4000 220V COD.REF. 262040236; 01 UND.
COMPRESSOR SHSP6LF4000 220V COD. REF. 263040236; 01 UND. COMPRESSOR SHSP4HF3500 220V COD.
REF. 242035236.
AVALIAÇÃO: 213.252,00 (DUZENTOS E TREZE MIL, DUZENTOS E DOIS REAIS).
DEPOSITÁRIO: GILBERTO GATTESCO (CPF 228304018-32)
DÉBITO: R$ 209.070,93 em 03/03/2015 e serão atualizados até a data do leilão.

ORDEM 02.
AUTOS: 0002630-31.2006.8.16.0185 Ação de Execução Fiscal.
EXEQUENTE: INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ – IAP.
EXECUTADO: MICESLAU BELNIAKI (CPF: 088.480.339-20)
BENS: Apartamento nº 201, do 2º Andar, do prédio localizado na Rua Dr. Murici, 314, situado no município de
Curitiba/PR, de matrícula nº 2.410 do Cartório do 7º Registro de Imóveis do Município de Curitiba/PR
AVALIAÇÃO: R$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais).
DEPOSITÁRIO: MICESLAU BELNIAKI (CPF: 088.480.339-20)
DÉBITO: Valor da Causa: R$ 15.804,59 em 09/01/2006 e serão atualizados até a data do leilão.

ORDEM 03.
AUTOS: 0004295-58.2001.8.16.0185 Ação de Execução Fiscal.
EXEQUENTE: GOVERNO DO PARANA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA.
EXECUTADO: SULAMERICANA (CNPJ:
76.098.060/0001-50).
BENS: Lote de terreno designado pela letra “A”, configurado no croqui 5.041, da Prefeitura Municipal de Curitiba, sob
indicação fiscal 26.000, quadra 41, setor 11 do Cadastro Municipal, de frente para a Alameda Cabral n° 754, com área total
de 242,00m², contendo uma casa em alvenaria. Imóvel de Matrícula nº 12.579, registrado no Cartório de Registro de
Imóveis da 1ªCircunscrição da Comarca de Curitiba/PR;
AVALIAÇÃO: R$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais) ).
ONUS: R-7 - Consta da referida matricula registro de penhora, nos autos NU 00000019-42.2001.8.16.0004, da 2ª vara da
Execuções Fiscais Estaduais de Curitiba, em que é exequente Estado do Paraná, para garantia da dívida de R$ 84.706,59
(27/07/2018); AV-8- Consta da referida matrícula registro de Indisponibilidade de bens, extraída do processo
00049132720068160185 – da 2ª vara de Execuções Fiscais Estaduais de Curitiba; AV -9 – Consta da referida matrícula
averbação de indisponibilidade de bens extraida da 12ª Vara do Trabalho de Curitiba, processo NU 35368200801209005;
AV-10- Consta da referida matrícula averbação de Indisponibilidade de bens extraída da 5ª Vara do Trabalho de Curitiba
processo NU 02895200700509004; R-11 – Consta da Referida Matrícula registro de penhora nos autos NU 000613654.2002.8.16.0185 da 2º Vara de Execuções Fiscais Estaduais, para garantia da dívida no valor de R$ 94.140,45, em 26 de
março de 2019..
DÉBITO: Valor da Causa: R$ 15.804,59 em 09/01/2006 e serão atualizados até a data do leilão.

ORDEM 04.
AUTOS: 0001501-73.2015.8.16.0185 Ação de Execução Fiscal.
EXEQUENTE: ESTADO DO PARANÁ
EXECUTADO: TRANSPORTES E MUDANCAS DONEDA LTDA (CNPJ:
81.073.736/0001-91).
BENS: 1 REFRIGERADOR ELETROLUX re28 –R$ 500,00;1 FORNO MICRO-ONDAS eletrolux MEF 33 – R$ 200,00;
1 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000BTUS MODELO PI12R ELETROLUX – R$ 800,00; 1
FRAGMENTADORA DE PAPEL MARCA AURORA MODELO AS1210SB – R$ 150,00; 1 AQUECEDOR DA
MARCA BRITANIA MODELO AB1500 – R$100,00; 1 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET MODELO
M1132 MFP, AVALIADA EM R$ 500,00.
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AVALIAÇÃO: R$ 2.250,00 (DOIS MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS).
DEPOSITÁRIO: FABIO ALVES
DÉBITO: Valor da Causa: R$ 1.400,73 (um mil e quatrocentos reais) em 24/03/2015 e serão atualizados até a data do
leilão.

ORDEM 05.
AUTOS: 0005643-57.2010.8.16.0004 Ação de Execução Fiscal.
EXEQUENTE: ESTADO DO PARANÁ
EXECUTADO: W B ENXOVAIS LTDA (CNPJ:
07.529.422/0001-06)
BENS: 2.000 (dois mil) Panos de prato, 100% algodão, tamanho 40x62, marca “Flor do Campo.
AVALIAÇÃO: R$ 4.100,00 (quarto mil e cem reais)
DEPOSITÁRIO: Miguel Jede.
DÉBITO: Valor da Causa: R$ 3.754,60 em 23/03/2010 e serão atualizados até a data do leilão.

ORDEM 06.
AUTOS: 0002691-33.1999.8.16.0185 Ação de Execução Fiscal.
EXEQUENTE: ESTADO DO PARANÁ
EXECUTADO: CARVALHO`S DISTRIBUIDORA DE TECIDOS E DERIVADOS TEXTEIS LTDA (CNPJ:
85.025.278/0001-76) representado por Antônio de Carvalho (CPF: 252.809.968-15)
BENS: 1 – Um terreno Rural, com a área de 2.630,64 HÁ, ou seja, 1.087,00 alqueires, localizado no município de Tunas do
Paraná, CRI de Bocaiuva do Sul sob nº 3009.
AVALIAÇÃO: 7.376.512,00 (sete milhões trezentos e setenta e seis mil quinhentos e doze reais)
.DEPOSITÁRIO: Antônio de Carvalho (CPF: 252.809.968-15).
DÉBITO: R$ 1.598.451,64 em 01/09/1999 e serão atualizados até a data do leilão. ÔNUS: Constam na matricula penhoras
em Execuções Fiscais Federais nos registros R8 – R9 – R 11- R12 - R13 - R14- R15. AV 19 – Crédito em favor de
Antonio Taborda Ziemer – Referente Aos Autos N°103/1979.
Curitiba, 27 de maio de 2019.
DOUGLAS MARCEL PERES.
Juiz de Direito
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