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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ. EDITAL DE LEILÃO E
INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS. 1ª VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO
METROPOLITANA DE CURITIBA - ESTADO DO PARANÁ. Rua da Glória,
362, 6º andar, Centro. Curitiba/PR. CEP 80030-060. Fone: (41) 3200-4732. E-
mail: ctba-27vj-s@tjpr.jus.br. A Excelentíssima Senhora Juíza de Direito, Mariana
Gluszcynski Fowler Gusso, faz saber a todos que lerem o presente edital ou dele
tiverem conhecimento, que fará realizar leilão judicial, na forma regulada por este
ato convocatório e de acordo com as regras dos artigos 117 e ss., todos do
Decreto-Lei nº 7.661/1945, c/c artigos 879 e ss., do Código de Processo Civil,
c/c Resolução CNJ nº 236/2016. MASSA FALIDA DE INDÚSTRIAS QUÍMICAS
MELLYANE S/A. PROCESSO Nº 0000022-75.1993.8.16.0004, em trâmite
eletrônico do PROJUDI TJ/PR (https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/). PROCESSOS
EM APENSO: 0024250-55.2013.8.16.0185, 0000483-42.2000.8.16.0185,
0000766-36.1994.8.16.0004, 0045058-13.2011.8.16.0004, e
0005159-66.2019.8.16.0185. RECURSOS RELACIONADOS:
0010528-77.2020.8.16.0000 (Agravo de Instrumento Cível),
0010528-77.2020.8.16.0000 ED 1 (Embargos de Declaração
Cível), 0010697-64.2020.8.16.0000 (Agravo de Instrumento Cível),
0010697-64.2020.8.16.0000 ED 1 (Embargos de Declaração
Cível), 0010697-64.2020.8.16.0000 Pet 2 (Recurso Especial Cível),
0010697-64.2020.8.16.0000 AResp 3 (Agravo em Recurso Especial
Cível), 0032743-13.2021.8.16.0000 (Agravo de Instrumento Cível),
0032743-13.2021.8.16.0000 ED 1 (Embargos de Declaração Cível),
0032743-13.2021.8.16.0000 Ag 2 (Agravo Interno), 0032743-13.2021.8.16.0000
ED 3 (Embargos de Declaração Cível), 0034042-25.2021.8.16.0000 (Agravo
de Instrumento Cível) e 0034042-25.2021.8.16.0000 ED 1 (Embargos de
Declaração Cível). Administrador (a) Judicial/Síndico (a): BRAZILIO BACELLAR,
SHIRAI ADVOGADOS (RODRIGO SHIRAI). Rua Marechal Hermes, nº 272,
Centro Cívico, Curitiba (PR). CEP 80530-230. Fone: (41) 3352-8363. Site:
www.braziliobacellar.com.br. 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. E-mail: gerencia@nogari.com.br. Site:
www.nogarileiloes.com.br. Data do leilão: praça única em 09 de dezembro de
2021, 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 (s) 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: eletrônico (somente online). Endereço do leilão
eletrônico: www.nogarileiloes.com.br. Normas e condições de participação nos
leilões eletrônicos: 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. Poderão participar somente os licitantes devidamente
cadastrados, mediante as instruções contidas no Termo de Adesão, previamente
aceito pelos mesmos, com conta ativa, com login (apelido) e senha próprios e
intransferíveis. Os lances eletrônicos poderão ser ofertados durante o período 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 do 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 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. Portanto, cabe
aos interessados ofertar os lances dentro de período seguro de tempo para que
o mesmo seja computado. 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, qualquer que seja a sua modalidade
(presencial e/ou virtual) e o oferecimento de lances e/ou propostas é facultada 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. DO BEM: o leilão terá por objeto a alienação judicial, em LOTE ÚNICO
(um lance para a arrematação do todo), dos bens e direitos a seguir descritos: (1)
bem industrial consistente em linha de envaze/secagem cera pasta, composta de

enchedora volumétrica com 12 (doze) bicos, pneumática, de alimentação mecânica,
esteira dim de 200mm por 260mm, tanque pulmão em aço carbono dim 540mm por
2mm por 000mm por 520mm, coifa de exaustão com exaustor axial dim de 500mm,
túnel de secagem coberto com dois ventiladores axiais dim de 400mm, esteira de
talisca dim de 2000mm por 1100mm, área refrigerada com compressor, condensador
e ventilador danfoss, dim 2000mm por 1600mm. (2) MARCA AMAZONAS. Registro
nº 007111959. Situação: registro em vigor. Especificação: óleo lubrificante, graxa
lubrificante, óleo combustível, velas e pavio de candeeiro. (3) Registro nº 811819680.
Situação: registro em vigor. Descrição: letras apresentando um grafismo especial,
outras folhas. Especificação livre: óleos lubrificantes, graxas e combustíveis em
geral. (4) MARCA LIMPADOR COM ÁLCOOL EM GEL CANÁRIO. Registro
nº 901953245. Situação: registro. Especificação: bacteriológicas (preparações)
para uso medicinal e veterinário; álcool para uso medicinal; desinfetante comum
ou para uso hospitalar; álcool para uso farmacêutico; gel antisséptico para
aliviar a dor; ar (preparações para purificar); produto químico para fumigar
(desinfetante); ar (preparações para purificar); químicas (preparações para uso
farmacêutico); químico-farmacêuticas (preparações); desinfetantes para sanitários
químicos; desinfetantes para uso higiênico. (5) MARCA CAIÇARA. Registro nº
903170698. Registro em vigor. Especificação: cera para assoalhos e móveis;
alvejantes (produtos-)[lavagem]; lustra-móvel; brilhar (produtos para fazer-) [polir];
água para tirar mancha; desinfetante (sabão-); água sanitária [água de javel]
[hipoclorito de potássio]; cera para lustrar; lavanderia (produtos para -); amaciantes
de tecidos [lavanderia]; anil para lavanderia; assoalhos (cera para-); substância
abrasiva para limpeza; produtos para dar brilho [lavanderia]; polir (cera para
-); cera para assoalho; enxaguar roupa (produtos para -)[lavanderia]; água de
javel [água sanitária] [hipoclorito de potássio]; saponáceo; sabão desinfetante;
produtos para enxaguar a roupa [lavanderia]; terebintina para desengordurar;
produtos para limpeza; químicos (produtos -) de uso doméstico para avivar cores
[lavanderia]; sapato (graxa para -), cera para assoalhos (removedores de -)[produtos
para decapagem]; avivar cores (produtos químicos de uso doméstico para -)
[lavanderia]; removedores de cera para assoalhos [produtos para decapagem]; cera
para assoalhos; substância química para desengraxante uso doméstico; sabões,
polir (produtos para -); produtos para alvejar roupa; desengordurar (produtos
para-), exceto os utilizados durante o processo de fabricação; amoníaco [álcali
volátil][detergente]; brilho (produtos para dar-)[lavanderia]; amaciar (pedras para-);
detergentes, exceto os utilizados durante o processo de fabricação e para uso
médico. (6) MARCA DELICATESSE. Registro nº 903199653. Situação: registro
em vigor. Especificação: produtos para alvejar roupa; água para tirar mancha;
cera para assoalhos e móveis; enxaguar a roupa (produtos para-) [lavanderia];
lavanderia (produtos para-); cera para assoalhos (removedores de-) [produtos para
decapagem]; alvejantes (produtos-) [lavagem], lustra-móvel; brilhar (produtos para
fazer-) [polir]; cera para lustrar; sabão desinfetante; polir (produtos para -); água
sanitária [água de javés] [hipoclorito de potássio]; amaciantes de tecidos [lavanderia];
produtos químicos de uso doméstico para avivar cores [lavanderia]; removedores
de cera para assoalhos [produtos para decapagem]; cera para assoalhos; produtos
para limpeza; assoalhos (cera para -); avivar cores (produtos químicos de uso
doméstico para-) [lavanderia]; terebintina para desengordurar; substância química
para desengraxar de uso doméstico; desengordurar (produtos para-), exceto os
utilizados durante o processo de fabricação; desinfetante (sabão-); anil para
lavanderia; brilho (produtos para dar-) [lavanderia]; detergentes, excetos os utilizados
durante processo de fabricação e para uso médico; sabões; sapato (graxa para-);
polir (cera para -); saponáceo; amaciar (pedras para -); produtos para dar brilho
[lavanderia]; substância abrasiva para limpeza; produtos para enxaguar a roupa
[lavanderia]; água de javel [água sanitária] [hipoclorito de potássio]; amoníaco
[álcali volátil] [detergente]. (7) MARCA CANÁRIO. Registro nº 907314309. Situação:
registro em vigor. Especificação: água sanitária [água de javés] [ hipoclorito de
potássio]; amaciantes de tecidos [lavanderia]; anil para lavanderia; assoalhos (cera
para-); avivar cores (produtos químicos de uso doméstico para-) [lavanderia]; cera
antiderrapante para pisos; cera para assoalho; cera para assoalhos (removedores
de-) [produtos para decapagem]; produtos para alvejar roupa; produtos para limpeza;
sabões; aglutinante [material de limpeza]; álcool em gel (para uso em limpeza
doméstica); cera em líquido ou em pasta, inclusive para carroceria de veículo;
lustra-móvel. (8) MARCA GUAÍRA. Registro nº 840787910. Situação: registro
em vigor. Especificação: anil párea lavanderia, cera para assoalhos, produtos
químicos para lavanderia, produtos para dar brilho, produtos para polir, cera
antiderrapante para pisos, cera para móveis, removedores de cera, cristais de soda
para limpeza, desinfetante, sabão em barra, detergentes, produtos para limpeza,
produtos químicos de uso doméstico. Todos incluídos nesta classe. (9) MARCA
CANÁRIO. Registro nº 840787987. Situação: registro em vigor. Especificação: anil
para lavanderia, cera para assoalhos, produtos químicos para lavanderia, produtos
para dar brilho, produtos para polir, cera antiderrapante para pisos, cera para móveis,
removedores de cera, cristais de soda para limpeza, desinfetante, sabão em barra,
detergentes, produtos para limpeza, produtos químicos de uso doméstico. Todos
incluídos nesta classe. AVALIAÇÃOTOTAL (movimento 3972.3): R$ 150.000,00
(cento e cinquenta mil reais). Forma de alienação: englobada em lote único.
Lance mínimo: 100% (cem por cento) do valor de avaliação, ou seja, R$ 150.000,00
(cento e cinquenta mil reais). Em nenhuma hipótese o lote será alienado por preço
vil, assim entendido aquele inferior a 100% (cem por cento) do valor de avaliação.
Será declarado vencedor o maior lance ofertado e/ou captado pelo leiloeiro, desde
que não inferior ao lance mínimo admitido neste edital. Forma de pagamento: O
lance vencedor será pago à vista, no ato da arrematação, por meio de depósito
em conta judicial vinculada aos autos, sem prejuízo da comissão do leiloeiro e
demais despesas previstas em edital. Os lances recebidos e/ou captados no decorrer
do leilão serão todos considerados como proposta de pagamento à vista, salvo
disposição em contrário neste próprio ato convocatório. Alternativamente, no ato da
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arrematação deverá ser depositado o sinal correspondente a 20% (vinte por cento)
do valor do lance vencedor, sempre em conta judicial vinculada ao Juízo, e o restante
será satisfeito no prazo de até três (03) dias corridos. Caso não seja completado o
preço no prazo de três dias, a coisa será levada a novo leilão, ficando o arrematante
obrigado a prestar a diferença porventura verificada e a pagar as despesas, além de
perder o sinal, dispondo o síndico da respectiva cobrança em ação executiva, que
será instruída com a certidão do leiloeiro (artigo 117, § 2º do DL 7761/45). Caso não
compareça nenhum interessado em adquirir o bem à vista, será admitida a venda
judicial em parcelas, ficando a aceitação condicionada, igualmente, ao depósito à
vista de 20% (vinte por cento) do valor do lance, em conta judicial vinculada ao Juízo.
O saldo remanescente, será satisfeito em até doze (12) parcelas iguais, mensais,
consecutivas e atualizadas monetariamente a partir da data da realização do leilão
pelo INPC. Os pagamentos deverão ser efetuados em dinheiro, via depósito em
conta judicial vinculada ao juízo. Caindo o vencimento da parcela em dia não útil, fica
automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil subsequente. O não pagamento
de qualquer parcela implicará em vencimento antecipado da dívida, podendo o
síndico, de imediato, valer-se da via executiva em face do arrematante, sem prejuízo
das demais sanções cabíveis, perderá o sinal (entrada), ficará obrigado a prestar a
diferença porventura verificada e pagará as despesas. Das penalidades aplicáveis
ao arrematante inadimplente: concluído o lance, este 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. Em caso de alienação parcelada, na
hipótese de atraso no pagamento de qualquer parcela, incidirá multa de 10% (dez
por cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas (artigo
895, §4º, do Código de Processo Civil). Na hipótese de inadimplemento, a massa
falida também poderá optar pela resolução da arrematação ou promover, em face
do devedor, a execução do valor devido (artigo 895, §5º, do Código de Processo
Civil). Caso seja pleiteada a resolução, o devedor, sem prejuízo das demais sanções
previstas na lei e/ou neste edital, assim como, sem prejuízo da apuração de eventuais
perdas e danos, perderá o sinal de negócio (entrada) já pago. Caso seja pleiteada a
execução, todas as parcelas vincendas vencerão antecipadamente à data da parcela
inadimplida, incidindo sobre o montante devido a multa prevista no artigo 895, §4º, do
Código de Processo Civil, sem prejuízo das demais sanções previstas neste edital e/
ou na legislação em vigor, arcando o arrematante inadimplente com integralidade das
custas processuais, honorários advocatícios e a totalidade da comissão do leiloeiro.
O arrematante que, injustificadamente, deixar de efetuar os depósitos poderá ter seu
nome inscrito no Cadastro de Arrematantes Remissos do Poder Judiciário do Estado
do Paraná e não poderá mais participar das alienações judiciais eletrônicas, pelo
período de um ano, podendo, ainda, ser responsabilizado por tentativa de fraude a
leilão público (artigos 335 e 358 do Código Penal). Da comissão do leiloeiro: A
comissão do leiloeiro é devida pelo arrematante, no percentual de 05% (cinco por
cento) do preço acatado, sem prejuízo do principal e demais despesas previstas
em lei e/ou no edital. Ainda que a aquisição se dê em parcelas, a comissão do
leiloeiro será paga à vista, em moeda corrente, por meio de depósito eletrônico,
conforme as instruções do leiloeiro e/ou de sua equipe de apoio. O lance acatado ou
a proposta recebida, instruída com a certidão do Juízo e/ou do próprio leiloeiro e com
cópia deste edital, constitui-se em título executivo extrajudicial, dotado de liquidez,
certeza e exigibilidade, para todos os fins e efeitos legais, autorizando, inclusive, o
protesto. 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, 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,
ônus ou características, ainda que não observados ou informados neste edital, não se
constituem em argumento e/ou justificativa para reclamação ou desistência do lance
ou proposta. Das despesas e dos ônus a cargo do arrematante/comprador: serão
do arrematante todos os ônus relativos à transferência de propriedade dos bens
arrematados, custos e despesas processuais de expedição de carta de arrematação,
ordem de entrega e congêneres, bem como para remoção e transporte dos bens
móveis de seus respectivos locais de depósito. No caso de bens móveis, o adquirente
também arcará com o imposto (ICMS) incidente sobre a venda, bem como deverá
promover a remoção no prazo de até trinta (30) dias, contados da expedição da
carta de arrematação ou ordem de entrega, mediante prévio agendamento de data
e horário, sob pena de arcar com os custos do depositário, no importe de R$
100,00 (cem reais) ao dia. Se transcorridos trinta (30) dias contados da expedição
da carta de arrematação ou ordem de entrega, os bens permanecerem no local de
depósito, restará caracterizado o abando e a perda da propriedade, hipótese em que
o Juízo decidirá acerca de sua destinação. A ordem de entrega do bem móvel será
expedida depois de efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo arrematante/
adquirente, bem como realizado o pagamento do ICMS, da comissão do leiloeiro
e das demais despesas previstas em edital. Serão também do arrematante todas
as despesas, taxas e emolumentos devidos para a transferência da propriedade
intelectual das marcas, junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI).
Visitação e vistoria: mediante prévio agendamento de data e horário com o leiloeiro
e sua equipe de apoio. Esclarecimento de dúvidas: com o leiloeiro e sua equipe de
apoio. Adesão aos termos do edital: a adesão ao presente edital 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. Legislação aplicável: Código de
Processo Civil (artigos 879 e ss.), Decreto-Lei nº 7.661/1945, Resolução nº 236/2016,
do Conselho Nacional de Justiça, Instrução Normativa nº 05/2018 e alterações,
da Corregedoria Geral de Justiça do TJ/PR, Provimento nº 282/2018 e alterações,
da Corregedoria Geral da Justiça do TJ/PR, Decreto nº 21.981/1932 e alterações,
Instrução Normativa DREI nº 72/2019 e alterações e Lei Estadual nº 19.140/2017
(PR) e alterações. 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),
credores de toda sorte e o (s) terceiro (s) interessado (s), se porventura não for
(em) encontrado (s) para intimação pessoal, postal ou eletrônica. 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, independentemente
de intimação, hipótese em que os autos serão conclusos ao juiz, que decidirá sobre
as impugnações e, julgando-as improcedentes, ordenará a entrega dos bens ao
arrematante, respeitadas as condições estabelecidas no edital. 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, é passado o presente edital, que será
publicado na forma da lei, afixado no lugar de costume (sede do Juízo) e publicado
na internet. Curitiba, Estado do Paraná, em 24 de novembro de 2021.
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