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EXECUÇÃO FISCAL Nº 5003153-76.2016.4.04.7006/PR

EXEQUENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

EXECUTADO: CARLOS FELIZARDO

EXECUTADO: FELIZARDO IND E COM DE PAPEIS LTDA

EXECUTADO: R M G FELIZARDO PAPEL E CELULOSE - ME

EDITAL Nº 700004243112

O(a) Doutor(a) Marta Ribeiro Pacheco, MM. Juiz(a) Federal (Substituta) da 1ª
Vara Federal de Guarapuava, Seção Judiciária do Estado do Paraná,

Faz saber aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem,
expedido nos autos indicados, que será levado a leilão o(s) bem(ns) penhorado(s) na forma
seguinte:

1º LEILÃO: dia 08 de março de 2018, às 13h30min, por lanço igual ou superior
ao da avaliação.

2º LEILÃO: dia 22 de março de 2018, às 13h30min, pelo maior lanço, desde
que não seja a preço vil (art. 891, parágrafo único, do Código de Processo Civil).

LEILOEIRO: Sadi Luiz Simon, JUCEPAR nº 514/86, e-mail:
simonleiloes@simonleiloes.com.br.

LOCAL PRESENCIAL: Auditório da Subseção Judiciária de Guarapuava,
situado na Rua Professor Becker, 2730, 2º andar, Santa Cruz, Guarapuava/PR.

OBS: poderão ser admitidos lanços por meio da rede mundial de computadores
no endereço eletrônico www.simonleiloes.com.br, sendo que os lançadores on line estarão
vinculados às mesmas normas processuais e procedimentais destinadas aos lançadores
presenciais, inclusive quanto à responsabilidade cível e criminal.

DESCRIÇÃO DO(S) BEM(NS) e AVALIAÇÃO(ÕES):

Terreno foreiro, com a área de 552,26m2, no loteamento Jardim das Américas,
em Guarapuava/PR, medindo 20,84m de um lado, confrontando com Fernando Marcos
Felizardo, 29m em outra lateral confrontando com terrenos de Emilia Basilio, 20,64m em
outra lateral e confronta com terrenos de Emilia Basilio e finalmente a outra lateral mede 24m
e confronta com terrenos de João Kulik, terreno este situado no centro da quadra formada
pelas ruas  Santos Dumont,  Elidia Justos,  Projetada e um Corredor. Terreno semi plano e
seco, murado, localizado no centro de quadra, sem acesso principal ao logradouro da Avenida
Pedro Pereira e Itaqui/Jd Américas/ Guarapuava.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Paraná
1ª Vara Federal de Guarapuava

Disponibilizado no D.E.: 09/02/2018

http://www.simonleiloes.com.br/
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Matrícula nº 13.455 do 1º Registro de Imóveis de Guarapuava.

Avaliação:  R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais).

DEPOSITÁRIO: Carlos Felizardo

VALOR DO DÉBITO: R$ 524.395,90, (quinhentos e vinte e quatro mil
trezentos e noventa e cinco reais e noventa centavos) atualizado até setembro/2017.

DEMAIS ÔNUS: custas de arrematação, honorários do leiloeiro (5% sobre o
valor da arrematação), imposto de transmissão.

ADVERTÊNCIAS ESPECIAIS:

01) Ocorrendo suspensão do leilão por motivo de parcelamento e/ou pagamento
do débito, será devida indenização ao leiloeiro em razão das despesas comprovadas;

02) O pagamento, em regra, deverá ser realizado de imediato pelo arrematante,
nos termos do art. 892, caput, do CPC.

INFORMAÇÕES GERAIS E INTIMAÇÕES

01) Fica(m) o(s) executado(s), caso não seja(m) encontrado(s) para intimação
pessoal, bem as pessoas relacionadas no art. 889 do CPC, se for o caso, por meio deste,
devidamente intimado(s) do leilão.

02) O(s) exequente(s), o(s) credor(es) com garantia(s) real(is), o(s) credor(es)
concorrente(s) que haja(m) penhorado o(s) bem(ns), o(s) sócio(s), cônjuge(s), descendente(s)
e/ou ascendente(s) da parte executada poderá(ão), querendo, adjudicar o(s) bem(ns), pagando
o valor da avaliação e/ou adjudicação, até o início do leilão. Havendo mais de um pretendente
à adjudicação, proceda-se à licitação entre eles, tendo preferência em caso de igualdade de
oferta, o cônjuge, o companheiro, o descendente ou o ascendente, nessa ordem.

03) Se o bem for hipotecado, o executado poderá remi-lo até a assinatura do
auto de arrematação, se oferecer preço igual ao do maior lance oferecido (art. 902, caput, do
CPC).

04) Nos termos do art. 675 do CPC, os embargos de terceiro podem ser opostos,
no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 05 (cinco) dias depois da
adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da
assinatura da respectiva carta.

05) Eventuais regularizações/atualizações da matrícula perante o registro de
imóveis serão ônus do arrematante, assim como eventuais procedimentos judiciais
necessários ao ingresso na posse do bem. Ao arrematante de veículo automotor cabe o ônus
referente a eventual regularização documental necessária.
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06) É lícito ao executado, no prazo de 10 (dez) dias, contados do
aperfeiçoamento da arrematação, alegar alguma das situações previstas § 1º do artigo 903 do
CPC.

 

Documento eletrônico assinado por MARTA RIBEIRO PACHECO, Juíza 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 700004243112v2 e do código CRC 1803a268. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): MARTA RIBEIRO PACHECO 
Data e Hora: 4/12/2017, às 17:34:34 
 

 


