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CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5001427-15.2017.4.04.7012/PR

EXEQUENTE: RESIDENCIAL VERISSIMO RIZZI
EXECUTADO: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA

EDITAL Nº 700008064002

O(a) MM.(a) Juiz(íza) Federal(Substituto) da 1ª Vara Federal de Pato Branco/PR, na forma da
lei, FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, expedido nos
autos abaixo citados, que serão leiloados bens do(a)(s) Executado(a)(s), na forma seguinte:

1ª HASTA: Dia 20 de fevereiro de 2020, às 14h, por lance igual ou superior ao da avaliação.

2ª HASTA: Dia 09 de março de 2020, às 14h, pelo maior lance, desde que não a preço vil,
que nos termos da portaria nº 003/2006 compreende a 60% (sessenta por cento) para bem(ns)
imóvel(eis) e 50% (cinquenta por cento) para bem(ns) móvel(eis), em relação ao valor
atribuído ao(s) bem(ns).

DA VENDA DIRETA: Caso resulte negativo a segunda hasta, nas datas acima, havendo
aquiescência das partes, tácita ou expressa, ficará autorizado o Leiloeiro, nos 60 (sessenta)
dias que sucederem a segunda hasta, a proceder à venda direta dos bens, nas mesmas
condições observadas na segunda hasta. As partes que não foram intimadas pessoalmente,
caso não concordem com essa providência, devem apresentar manifestação em 05 (cinco)
dias, contados da publicação deste Edital.

DO PAGAMENTO DO DÉBITO: Em caso de pagamento do débito no período de quinze dias
úteis que antecedem a hasta pública, a parte executada deverá pagar 2% (dois por cento) sobre
o valor atribuído ao(s) bem(ns) na reavaliação, a título de ressarcimento das despesas do
leiloeiro, limitado ao valor máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e ao mínimo de R$
200,00 (duzentos reais). O(s) bem(ns) só será(ão) retirado(s) da hasta pública na hipótese de a
parte executada depositar em juízo o valor correspondente às respectivas despesas do
leiloeiro, porquanto estas seriam quitadas com o produto de eventual arrematação, ou quando
houver acordo expresso com o leiloeiro, devidamente comprovado nos autos.

LEILOEIRO: Elton Luiz Simon, inscrito na JUCEPAR sob nº 09/023-L (End: Rua Osvaldo
Aranha, 659, Centro, Pato Branco PR, Fone: (046) 3225-2268 e 9972-2243).

LOCAL DOS LEILÕES: Auditório do Leiloeiro nomeado, situado na Rua Osvaldo Aranha,
nº 659, Centro (Simon Leilões), Pato Branco, Paraná.

ENDEREÇO DO JUÍZO FEDERAL: Rua Itacolomi, 710, Centro, CEP: 85.501-240, Pato
Branco - PR.

DESCRIÇÃO DO(S) BEM(NS):
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AVALIAÇÃO: R$ 1.607.340,00 (um milhão, seiscentos e sete mil, trezentos e quarenta reais).

LOCALIZAÇÃO DO(S) BEM(NS): Rua Pedro Ramires de Mello, nº 20, Condomínio
Residencial Veríssimo Rizzi, Centro, Pato Branco/PR.

VALOR DA(S) EXECUÇÃO(ÕES): R$ 815.784,60 (oitocentos e quinze mil, setecentos e
oitenta e quatro reais e sessenta centavos), atualizado até 11/2018.

RECURSO(S): não há.

ÔNUS: a) Taxas condominiais que não são objeto da presente demanda (ago/2018 a
nov/2019, além das que se sucederem), com os acréscimos legais, em valor não inferior a R$
35.800,85 (trinta e cinco mil, oitocentos reais e oitenta e cinco centavos); b) débitos junto ao
Município de Pato Branco, decorrentes de IPTU e demais taxas, no valor de R$ 4.034,13
(quatro mil e trinta e quatro reais e treze centavos), mais as relativas ao ano de 2020, já
lançadas;

Nada obstante, tendo em vista que a aquisição de bem em hasta pública trata-se de
aquisição originária e, assim, deve ser entregue o bem ao arrematante livre e
desembaraçado de quaisquer ônus anteriores à data da arrematação, nos termos do § 1º
do art. 908 do CPC, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza
propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência.

Será válida, portanto, oferta livre de débitos anteriores de acordo com o art. 130 § único
do CTN.

OBSERVAÇÃO: Fica(m) devidamente intimado(a)(s) o(a)(s) Executado(a)(s), na(s) pessoa(s)
de seu(s) representante(s) legal(is), e o(a)(s) depositário(a)(s), bem como o(s) credor(es)
hipotecário(s), se houver, caso estes não sejam encontrados(as) para a(s) intimação(ões)
pessoal(is).

 E, para que chegue ao conhecimento de todos, mandei passar o presente Edital, que será
afixado no local de costume e publicado na forma da lei. Expedido nesta cidade de Pato
Branco - PR, Estado do Paraná. Eu, Volmir Zanini, analista judiciário, digitei e conferi.

Documento eletrônico assinado por RAFAEL WEBBER, Juiz Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419,
de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da autenticidade
do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o
preenchimento do código verificador 700008064002v11 e do código CRC 7896bb9f.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RAFAEL WEBBER
Data e Hora: 24/1/2020, às 14:1:25
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