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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ. EDITAL DE LEILÃO/
ALIENAÇÃO E DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. 2ª VARA DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO FORO CENTRAL DA COMARCA
DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA. Rua da Glória, 362, 7º andar,
Centro Cívico. Curitiba (PR). CEP 80030-060. Fone: +55 41 3561-7951. Alienação
realizada por ordem da Excelentíssima Senhora Juíza de Direito, Luciane Pereira
Ramos, nos termos dos artigos 139 e ss., da Lei Federal n° 11.101/2005.
Processo nº 0001293-22.1997.8.16.0185, em trâmite eletrônico no PROJUDI
(https://projudi.tjpr.jus.br). MASSA FALIDA DE PAULO ROBERTO RAMOS JOIAS
LTDA. Terceiros: AUTOPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.,
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA., ESTADO DO PARANÁ
- PROCURADORIA GERAL, ILDA APARECIDA DA SILVA VASCO, Município
de Curitiba, PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL (PGFN). Processos
em apenso: 0004196-58.2019.8.16.0185. Recursos pendentes: Embargos de
declaração (movimento 552.1). Leiloeiro Oficial: JORGE FERLIN DALE NOGARI
DOS SANTOS. Matrícula 606/98 (JUCEPAR). Endereço do Leiloeiro: Rua
Chanceler Lauro Muller, nº 35, Bairro Parolin. Curitiba (PR). CEP 80220-330. Fones:
+55 41 3333-1515 e +55 41 3333-2020. Site do Leiloeiro: www.nogarileiloes.com.br.
E-mail: gerencia@nogari.com.br. WhatsApp: +55 41 99255-4592. Síndico:
VALUUP CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. Endereço: Rua Professor Pedro
Viriato Parigot de Souza, 3901, conjunto 134. Curitiba (PR). CEP 81280-330. Fone:
+55 41 3018-7800. Site: www.valuup.com.br. Modalidade dos leilões: eletrônicos
(somente online). Endereço dos leilões: www.nogarileiloes.com.br. Data e hora
do 1º leilão: 14 de junho de 2022, com encerramento a partir das 14 horas.
Data e hora do 2º leilão: 21 de junho de 2022, com encerramento a partir
das 14 horas. Caso não haja expediente forense nas datas designadas, os leilões
serão transferidos para o próximo dia útil subsequente, 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. Normas e condições de participação nos leilões: os interessados
deverão efetuar cadastro prévio no site do leiloeiro com, pelo menos, 48 (quarenta e
oito) 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. Faculta-se ao leiloeiro a recusa aos cadastros que entender inidôneos e/
ou incompletos. 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 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 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, 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 participante este risco. Portanto, cabe aos interessados ofertar os
lances dentro de período seguro de tempo para que os mesmos sejam validamente
computados. As pessoas que realizarem o cadastramento online, na forma deste
edital, outorgam poderes ao leiloeiro para assinatura do auto de arrematação.
Legislação aplicável: Código de Processo Civil (artigos 879 e ss.), Lei Federal nº
11.101/2005, Resolução nº 236/2016, do Conselho Nacional de Justiça - Instrução
Normativa nº 05/2018, 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
alterações, Lei Estadual nº 19.140/2017 (PR) e alterações. DO BEM: Lote nº 9, da
quadra 54 da Planta Vila Ernestina, no bairro Guabirotuba, nesta capital (Curitiba),
sem benfeitorias, medindo 14,00m (catorze metros) de frente para a Rua Marechal
Cardoso Junior, no lado direito de quem olha o lote da rua mede 36,00m (trinta
e seis metros) e confronta com o lote nº 8 (oito), no lado esquerdo mede 36,00m
(trinta e seis metros) e faz esquina com a Rua General Setembrino de Carvalho,
onde mede 14,00m (catorze metros) e confronta com o lote 10, com 504,00m²
(quinhentos e quatro metros quadrados), com indicação fiscal municipal nº
68-088-9.000. AV-3- 14.087 - Construção de uma casa residencial em alvenaria,
com área global de 373,28m², situada na Rua Marechal Cardoso Junior, esquina
com a Rua Setembrino de Carvalho - Certificado de Vistoria de Conclusão de
Obras nº 46965, datada de 17/02/1981. Objeto da Matrícula n° 14.087, do Cartório

do Registro de Imóveis da 4ª Circunscrição de Curitiba. ÔNUS: R.6-14.087 -
hipoteca de primeiro grau em favor de Autoplan Administradora de Consórcios S/C
Ltda. R.7 - 14.087 - arresto originário dos autos de execução de título extrajudicial
nº 50.517/2002, da 4ª Vara da Fazenda Pública de Curitiba (PR). AV.8-14087 -
arrecadação junto ao processo falimentar. AVALIAÇÃO: R$ 965.643,84 (novecentos
e sessenta e cinco mil seiscentos e quarenta e três reais e oitenta e quatro
centavos), confirme laudo de movimento (484.2), acrescida de correção monetária
desde 25 de junho de 2021 até a data de cada um dos leilões. Das condições
no 1º leilão: (A) no primeiro leilão, o bem não será alienado por preço inferior à
totalidade de sua avaliação, acrescido de correção monetária calculada desde 25
de junho de 2021 até a data de 14 de junho de 2022 (média do INPC/IGP-DI). O
pagamento deverá ser feito à vista, no ato da arrematação, em moeda corrente
nacional, por meio de depósito em conta judicial vinculada ao processo, podendo o
arrematante, alternativamente, pagar à vista, no ato da arrematação, sinal de 20%
(vinte por cento) do lance, completando o preço em até três (03) dias corridos,
independentemente de intimação; ou, no prazo de até quinze (15) dias corridos,
mediante caução idônea e prévia de 30% (trinta por cento) do preço. Caso o preço
não seja pago o preço nos prazos e percentuais fixados, perderá o arrematante
o valor do sinal/caução, tornado sem efeito a arrematação e retornando o bem a
novas praças, das quais não serão admitidos a participar o arrematante e o fiador
remissos (artigo 903, § 1º c/c artigo 897 do CPC). Além de perder o sinal/caução,
fica o arrematante remisso obrigado a prestar a diferença por ventura verificada
e a pagar as despesas , na forma do artigo 117, §2º da LF/1945. (B) Caso não
compareça nenhum interessado em adquirir o bem na forma anterior (à vista), será
admitida a venda em parcelas, cuja aceitação fica condicionada ao depósito à vista
de 30% (trinta por cento) do valor do lance, em conta judicial vinculada ao Juízo.
O saldo remanescente será satisfeito em até 12 (doze) parcelas iguais, mensais,
consecutivas e atualizadas monetariamente a partir da data da realização do leilão
pela média do INPC/IGP-DI. 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 no vencimento antecipado das
demais. Nesta hipótese, o arrematante, sem prejuízo das demais sanções cabíveis,
perderá o sinal (entrada), ficará obrigado a prestar a diferença porventura verificada
e pagará as despesas (artigo 117, § 2º da LF/1945). Das condições no 2º leilão:
em não havendo arrematação no primeiro leilão, para a segunda praça, o bem
não poderá ser vendido por valor inferior a 50% (metade) da avaliação, acrescida
de correção monetária calculada desde 25 de junho de 2021 até a data de 21
de junho de 2022 (média do INPC/IGP-DI), repetindo-se as mesmas condições
fixadas no primeiro leilão, ou seja, as mesmas formas, opções de pagamento e de
parcelamento, assim como as mesmas penalidades em caso de inadimplemento.
Das condições de entrega do bem: conforme a Resolução nº 236/2016, do CNJ,
o bem será alienado no estado em que se encontra, sendo responsabilidade do
interessado realizar prévia vistoria, presumindo-se que, por ocasião dos lances, já
a tenha feito. A vistoria a que se refere este item, além do estado físico do bem
abrange: consulta à matrícula atualizada, consulta da situação fiscal junto à Fazenda
Municipal, consulta ao condomínio edilício de que eventualmente faça parte o bem. 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. Tratando-se a
alienação judicial a hipótese é de aquisição originária da propriedade, de modo que
o bem será entregue livre e desembaraçado ônus, inclusive os de natureza fiscal,
na forma do artigo 141, inciso II, da Lei Federal nº 11.101/2005, observados as
restrições do §1º, do mesmo dispositivo. Das despesas e ônus do arrematante:
serão do arrematante todos os ônus relativos à transferência de propriedade do bem
arrematado, custas e despesas processuais de expedição de carta de arrematação
e congêneres, bem como a comissão do leiloeiro, esta paga à parte do principal.
A carta de arrematação do bem imóvel, com o respectivo mandado de imissão na
posse, serão expedidos depois de efetuado o depósito ou prestadas as garantias
pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e
das demais despesas previstas em edital. Da vistoria e visitação: previamente
agendadas com o leiloeiro e/ou a sua equipe de apoio através dos contatos indicados
neste edital. Do esclarecimento de dúvidas: poderão ser dirimidas com o leiloeiro
e/ou a sua equipe de apoio através dos contatos indicados neste edital, em até
24 horas anteriores à data do leilão. Adesão aos termos do edital: 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. 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. 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. Das penalidades ao arrematante inadimplente:
concluído o lance, que é irretratável, não é dado ao arrematante desistir da proposta.
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 arrematante, a execução do
valor devido (artigo 895, §5º, do Código de Processo Civil). Caso seja pleiteada
a resolução da arrematação, o arrematante, sem prejuízo das demais sanções
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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, tudo isso sem embargo de apuração de perdas e danos. 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). 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. Assinado o
auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada
perfeita, acabada e irretratável. DADO E PASSADO nesta cidade de Curitiba, Estado
do Paraná, aos três dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois.Luciane
Pereira Ramos
Juíza de Direito
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