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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO
PARANÁ
COMARCA DE ARAPONGAS
2ª VARA CÍVEL DE ARAPONGAS - PROJUDI
Rua Íbis, 888 - Fórum - Centro - Arapongas/
PR - CEP: 86.700-195 - Fone: (43) 3303 2604 -
E-mail: apas-2vj-s@tjpr.jus.br

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS
AUTOS Nº 0008579-82.2017.8.16.0045
MASSA FALIDA DE IRMOL - INDÚSTRIAS REUNIDAS DE MÓVEIS LTDA.
O Dr. GABRIEL ROCHA ZENUN, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, Fazenda Pública
e Competência Delegada da Comarca de Arapongas, Estado do Paraná, na forma
da lei, etc...
FAZ SABER a todos que lerem o presente ou dele tiverem conhecimento que,
nos autos do processo acima indicado, será realizada alienação judicial, na forma
dos artigos 142 e ss., da Lei Federal nº 11.101/2005 e alterações introduzidas
pela Lei Federal nº 14.112/2020, conforme as disposições deste ato convocatório.
Leiloeiro Oficial: JORGE FERLIN DALE NOGARI DOS SANTOS. Matrícula
606/98 (JUCEPAR). Rua Chanceler Lauro Muller, nº 35, Bairro Parolin. Curitiba
(PR). CEP 80.220-330. Fones: (41) 3333-1515 e (41) 3333-2020. WhatsApp: (41)
99255-4592. Site oficial: www.nogarileiloes.com.br. E-mail: gerencia@nogari.com.br.
Administrador Judicial: VALOR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. Avenida
Duque de Caxias, nº 882, conjunto 210, CEP 87.020-210. Maringá (PR). Fone:
(44) 3041-4882. www.valorconsultores.com.br. LEILÃO (PRAÇA ÚNICA), no dia
26 de abril de 2021, com início às 14 horas. Caso não haja expediente forense
na data designada, o ato de alienação judicial fica transferido para o próximo dia
útil, no mesmo horário e local. O leilão prosseguirá no dia útil imediato, à mesma
hora em que teve início, independentemente de novo edital, se for ultrapassado o
horário de expediente forense. Modalidade do leilão: somente eletrônico (online).
Endereço do leilão eletrônico: www.nogarileiloes.com.br. Normas gerais do
leilão eletrônico: os interessados deverão efetuar cadastro prévio no site do leiloeiro
com, pelo menos, 48 horas de antecedência. O cadastramento para esta finalidade
importa em total e irrestrita aceitação das condições deste edital, do termo de adesão
exibido no site, da Resolução nº 236, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional
de Justiça, atos normativos estes que integram o edital independentemente de
transcrição e obrigam o usuário à sua prévia leitura e conhecimento. A veracidade
das informações cadastrais é de exclusiva responsabilidade dos usuários, sob
pena de sanções civis e criminais. Os leilões ocorrerão unicamente na modalidade
eletrônica, pela plataforma hospedada em www.nogarileiloes.com.br, através da
qual poderão participar somente os licitantes com cadastro aprovado, não impedidos
na forma do artigo 890, do Código de Processo Civil, mediante atendimento e
preenchimento das instruções e condições do Termo de Adesão, previamente
aceito e subscrito pelos mesmos, com conta ativa, com login (apelido) e senha
próprios e intransferíveis. Os lances eletrônicos poderão ser ofertados durante o
período do certame, entre as datas e horários de abertura e de encerramento.
Independentemente de o licitante receber qualquer comunicação do sistema,
indicando a superação de seu lance por outro de licitante adverso, é de inteira
responsabilidade de o participante acompanhar a evolução dos lances e ofertar
seus próprios, durante a abertura e encerramento, e, igualmente, após o horário
de encerramento, quando o sistema acrescenta ou prorroga o tempo de três (03)
minutos a cada novo lance. Encerrada a contagem de três (03) minutos, a partir do
último lance, o sistema encerrará automaticamente a arrematação para o lote em
andamento. A concretização dos lances ofertados em ambiente virtual se dará no
momento em que o provedor do leiloeiro captá-los e não no momento da emissão
do comando digital pelo usuário/participante, podendo haver atraso (delay). O
comitente e o leiloeiro não são responsáveis por eventuais lances ofertados antes do
fechamento do pregão e recebidos em seu provedor depois do mesmo fechamento.
O comitente e o leiloeiro não são responsáveis por eventuais problemas técnicos
ou de conexão que, porventura, impossibilitem a oferta e/ou captura de lances
no ambiente virtual. O Leiloeiro se isenta de quaisquer responsabilidades quanto
a lances ofertados nos últimos segundos não computados pelo sistema devido
ao tempo de delay, assumindo o arrematante este risco. Cabe aos interessados
ofertar os lances dentro de período seguro de tempo para que os mesmos sejam
computados. As pessoas que realizarem o cadastramento online, na forma deste
edital, outorgam poderes ao leiloeiro para assinatura do auto de arrematação.
A participação nos leilões e o oferecimento de lances e/ou propostas é facultada
somente a quem possuir capacidade civil e estiver na livre administração de seus
bens, sendo vedada àqueles indicados nos incisos I a VI, do artigo 890, da Lei Federal
nº 13.105/2015. DOS BENS E DAS AVALIAÇÕES. LOTE 01: 01 (um) Terreno
Urbano, matriculado sob o nº 35.394, junto ao 2º Ofício de Registro de Imóveis de
Arapongas PR, com a seguinte identificação oficial: Lote de terras nº 201/1 - 201/2-
A, com área de 2.119,53 m², situado na Gleba Patrimônio Arapongas, sito na cidade
de Arapongas PR, com as seguintes divisas e confrontações: "Pela frente com a Rua
Guaratinga, segue no rumo NE 25º20' SW medindo 57,44 metros; deste ponto em
divisa com o lote nº 201/2-C segue no rumo NW 64°40' SE medindo 36,90 metros;
deste ponto segue confrontando com o lote n. 200/1/201/2 no rumo SW 25°20' NE
medindo 57,44 metros; e finalmente no rumo NW 64°40'SE medindo 36,90 metros
até chegar ao ponto de partida. As benfeitorias/construções não estão averbadas
na matrícula. Por sua vez, conforme parecer técnico de avaliação apresentado no

mov. 1292.5, a área em construção é de 1.949,35 metros quadrados. AVALIAÇÃO
INDIVIDUAL (terreno + imóvel): R$ 2.318.333,50 (dois milhões trezentos e dezoito
reais, trezentos e trinta e três reais e cinquenta centavos) + 01 (um) imóvel Urbano
matriculado sob nº 35.393, junto ao 2º Ofício de Registro de Imóveis de Arapongas
PR, com a seguinte identificação oficial: Lote de terras nº 200/1/201/2, com área de
11.523,55 m², situado na Gleba Patrimônio Arapongas, com benfeitorias, constante
de um galpão em alvenaria com área total de 6.030,00 m², de uma ampliação
de um indústria em estrutura metálica com área de 1.297,37 m², uma ampliação
de uma indústria em alvenaria com área de 913,41 m² e uma ampliação de uma
indústria em alvenaria de 426,00 m², sito na cidade de Arapongas PR, com as
seguintes divisas e confrontações: Pela frente com a Rua Guaratinga, segue no ruma
NE25°20´SW medindo 22,45m; deste ponto em divisa com o lote de n. 200/1/201/2-
A segue no rumo NW64°40´SE medindo 36,90m; e no rumo SW25°20´NE medindo
57,44m; deste ponto segue confrontando com o lote 201/2-B pelo rumo SE64°40
´NW medindo 130,10m; aos fundos iniciando divisa com o lote nº 200 e com lote
nº 201/2-C segue o rumo SW25°20´NE medindo 80,00m; e finalmente confrontando
com o lote nº 201/2-B segue no rumo NW64°40´SE medindo 169,88m até chegar
ao ponto de partida. Conforme parecer técnico mercadológico, referido bem, com
suas benfeitorias foi avaliado em R$ 11.967.733,50, firmado pela imobiliária Franjovi
Ltda. Obs.: Averbação n. 11 - Ordem de indisponibilidade, diante do processo de
nº 0016924320158160014 emitida pela 5ª Vara Cível de Londrina/PR. AVALIAÇÃO
INDIVIDUAL: R$11.967.733,50 (onze milhões novecentos e sessenta e sete mil
setecentos e trinta e três reais e cinquenta centavos). LANCE MÍNIMO PARA O
LOTE 01 (30% da Avaliação): R$ 4.285.820,10 (quatro milhões e duzentos e oitenta
e cinco mil e oitocentos e vinte reais e dez centavos). LOTE 02: 01 (um) Lote de
Terras, matriculado sob o nº 26.239, junto ao 2º Ofício de Registro de Imóveis de
Arapongas PR, com a seguinte identificação oficial: Lote de terras nº 202/203/202-
A-3/A-4/4-1-A/2, com área de 292,27 m², situado no Gleba Patrimônio Arapongas,
sem benfeitorias, sito na cidade de Arapongas PR, com as seguintes divisas e
confrontações: "Iniciando em um marco de madeira cravado ao lado da Rua Jurutau,
segue confrontando com o lote n. 201, no rumo NW70°53'SE, medindo 73,68 metros
até um outro marco; deste ponto, confrontando com o lote nº 202/203/202-A-A/
A-4/4-1- A/1 no rumo SE64°40'NW, medindo 73,25 metros até um outro marco
cravado ao lado da Rua Jurutau; e finalmente deste ponto, confrontando com a
rua acima mencionada no rumo NE25°20'SW, medindo 7,98 metros até o ponto
de partida. Matricula anterior n. 10.364 do 2º Ofício de Registro de Imóveis de
Arapongas PR. (laudo de avaliação no mov. 1292.5). AVALIAÇÃO INDIVIDUAL: R
$ 87.681,00 (oitenta e sete mil seiscentos e oitenta e um reais). LANCE MÍNIMO
PARA O LOTE 02 (30% da Avaliação): R$ 26.304,30 (vinte e seis mil trezentos
e quatro reais e trinta centavos). Das condições do leilão: não serão acatados
lances inferiores a 30% (trinta por cento) da avaliação, em nenhuma hipótese.
Será declarado vencedor o proponente do maior lance ofertado, desde que não
inferior a 30% (trinta por cento) da avaliação. Forma de pagamento: à vista, no
ato da arrematação, mediante recolhimento de guia judicial ou depósito eletrônico
em conta vinculada aos autos, sem prejuízo do pagamento da comissão de leiloeiro
e demais despesas previstas em edital. Da aquisição por propostas: na forma
do artigo 895, do Código de Processo Civil, até o momento do encerramento do
leilão, serão recebidas, exclusivamente pelo leiloeiro, propostas para a aquisição
dos lotes anunciados, mediante pagamento parcelado, registrando-se que os lances
captados no decorrer do leilão terão preferência a estas, independentemente dos
seus respectivos valores. As propostas remetidas ao leiloeiro não poderão consignar
preço inferior a 30% (trinta por cento) das avaliações dos lotes, ou seja, não
serão conhecidas propostas que apresentem preço total inferior aos respectivos
lances mínimos admitidos neste edital. Obrigatoriamente, também sob pena de não
conhecimento, as propostas deverão consignar pagamento mínimo de 25% (vinte
e cinco por cento) do preço ofertado, à vista, mediante depósito em conta judicial
vinculada aos autos, acrescida da comissão de leiloeiro, sem prejuízo das demais
despesas processuais, incluindo-se as custas de expedição de carta de arrematação.
Deverá constar da proposta a quantidade de parcelas para pagamento do saldo
devedor residual, que não poderá ser superior a 30 (trinta) pagamentos mensais
e sucessivos, estes que serão mensalmente corrigidos monetariamente pelo INPC.
As propostas recebidas são irretratáveis e obrigam o proponente ao seu integral
cumprimento. No caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá
multa de 10% (dez por cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas
vincendas. O inadimplemento autoriza o Administrador Judicial a promover, em face
do proponente, a execução do valor devido. A apresentação da proposta prevista
neste artigo não suspende o leilão. A proposta de pagamento do lance à vista
sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado. Havendo mais
de uma proposta de pagamento parcelado: (a) em diferentes condições, o juiz
decidirá pela mais vantajosa, assim compreendida, sempre, a de maior valor; (b)
em iguais condições, o juiz decidirá pela formulada em primeiro lugar. As propostas
deverão ser expressas e formais, e submetidas diretamente ao leiloeiro, por meio dos
endereços e contatos indicados neste ato convocatório, bem como subscritas por
pessoa idônea, sempre acompanhadas de documentos de identificação. A proposta
eventualmente homologada terá garantia real gravada sobre o próprio bem, sob a
forma de hipoteca legal, esta que apenas será tornada sem efeito após o pagamento
total do preço, da comissão do leiloeiro, das despesas de expedição de carta de
arrematação e demais custas previstas em edital. Aplicam-se às propostas todas
as demais normas deste ato convocatório e da legislação de regência, de modo
que onde se lê "arrematante", também se lê "proponente". Das condições de
entrega dos bens: conforme a Resolução nº 236/2016, do CNJ, os bens serão
alienados e entregues no estado em que se encontram, sendo responsabilidade dos
interessados realizarem prévia vistoria e presumindo-se que, por ocasião dos lances,
já a tenham feito. Tratando-se a alienação judicial a hipótese é de aquisição originária
da propriedade, de modo que os bens serão entregues livres e desembaraçados,
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na forma do artigo 141, inciso II, da Lei Federal nº 11.101/2005, observadas as
restrições do §1º, do mesmo dispositivo. Cabe aos interessados a vistoria prévia
dos bens se assim entenderem. Eventuais defeitos e/ou características, ainda que
não observadas ou informadas neste edital, não se constituem em argumento e/
ou justificativa para reclamação após os arremates. No caso de bem/bens imóvel
(is) a venda será feita em caráter ad corpus (artigo 500, §3º, do Código Civil),
respondendo o adquirente com os custos inerentes à eventual imissão na posse.
Das despesas e dos ônus a cargo do arrematante: serão do arrematante todos
os ônus relativos à transferência de propriedade dos bens arrematados, custos e
despesas processuais, expedição de carta de arrematação, ordem de entrega e
congêneres A carta de arrematação somente será expedida depois de efetuado o
depósito do principal, o pagamento da comissão do leiloeiro, as custas processuais
incidentes e demais despesas previstas em edital. Da comissão do leiloeiro: em
caso de leilão positivo, a comissão será de 5% (cinco por cento) do valor obtido com
a venda, sem prejuízo do principal, o que também se aplica a eventuais propostas
homologadas. Forma de pagamento da comissão do leiloeiro: à vista, no ato da
arrematação, pelo próprio arrematante, por meio de depósito bancário eletrônico,
em atendimento às instruções fornecidas pelo leiloeiro e/ou sua equipe de apoio, o
que também se aplica a eventuais propostas homologadas. Legislação aplicável:
Código de Processo Civil (artigos 879 e ss.), Lei Federal º 11.101/2005 (artigos 140 e
ss.) e alterações, Resolução nº 236/2016, do Conselho Nacional de Justiça, Decreto
nº 21.981/1932 e alterações, Provimento nº 282/2018, da Corregedoria-Geral da
Justiça do TJ/PR, Instrução Normativa DREI nº 72/2019 e alterações e artigo 358, do
Código Penal. Adesão aos termos do edital e da legislação aplicável: a adesão ao
presente e a participação nas alienações judiciais pressupõe irrestrita e irrevogável
aceitação das normas e condições descritas neste ato convocatório e nas normativas
legais e infralegais aplicáveis à espécie, estas que, ainda que não transcritas neste
instrumento, o integram para todos os fins e efeitos de direito. É ônus do interessado
que aderir ao presente a sua integral leitura e compreensão. Das penalidades ao
arrematante inadimplente: concluído o lance, que é irretratável, não é dado ao
arrematante a desistência. Em caso de inadimplemento dos valores devidos pelo
licitante vencedor, inclusive da comissão do leiloeiro, ficará o mesmo sujeito às
penalidades previstas nos artigos 895, §4° e 897, do Código de Processo Civil, bem
como às demais sanções previstas em lei. O arrematante que, injustificadamente,
deixar de efetuar o pagamento poderá ser responsabilizado por tentativa de fraude a
leilão público (artigo 358 do Código Penal). O inadimplemento autoriza a resolução da
arrematação ou a promoção, em face do inadimplente, da execução do valor devido.
Visitação, vistoria e esclarecimento de dúvidas: com o leiloeiro e sua equipe de
apoio. Das intimações: fica(m) desde logo intimado(s) a(s) falida(s) na(s) pessoa(s)
de seu(s) representante(s) legal/legais, bem como corresponsável/corresponsáveis,
cônjuge(s), herdeiro(s) e/ou sucessor(es) a qualquer título, o(s) senhorio(s) direto(s),
o(s) depositário(s) e o(s) credor(es), o(s) réu(s), e o(s) terceiro(s) interessado(s),
se porventura não for (em) encontrado (s) para intimação pessoal. Presumem-se
válidas as comunicações e intimações dirigidas ao endereço residencial, profissional
e/ou eletrônico declinado nos autos. Recursos contra a alienação: poderão ser
apresentadas impugnações por quaisquer credores, pelo devedor ou pelo Ministério
Público, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da arrematação. O prazo para a
apresentação de quaisquer medidas processuais contra os atos de expropriação
como embargos ou recursos, começará a contar após a hasta pública, independente
de intimação. Qualquer que seja a modalidade de leilão/alienação, assinado o auto
pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita,
acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos
do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4º, do artigo 903, do Código de
Processo Civil. E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e de
que no futuro não possam alegar ignorância, mandou o MM Juiz expedir o presente
edital, o qual será publicado e afixado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta
Comarca de Arapongas, Estado do Paraná. Eu,_______Deborath Maria Faneco
Tolari, Técnica Judiciária da 2ª Vara Cível, Fazenda Pública e Competência Delegada
de Arapongas, o digitei. Arapongas, 16 de março de 2021.
GABRIEL ROCHA ZENUNJuiz de Direito
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