
PODER JUDICIÁRIO, JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA DE COMPETÊNCIA DELEGADA DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO 
METROPOLITANA DE BANDEIRANTES - ESTADO DO PARANÁ.  
Edital de leilão do bem penhorado dos devedores COOPERCANA (CNPJ 75.622.621/0001-06); e possibilidade de arrematação da seguinte forma:  
LEILÃO/PRAÇA: Dia 21/02/2019, sendo às 14:00h, se feriado, primeiro dia útil subseqüente, ocasião em que deverá ser observado o valor da avaliação, 
devidamente atualizado, como lance mínimo; e às 14:30h, a venda poderá ocorrer pela maior proposta, desde que não configure em preço vil, considerado como 
tal aquele que não atingir 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação, devidamente atualizado. Local: No Àtrio do Prédio- Av. Edelina Meneghel Rando, 425 
– Bandeirantes/PR. Autos nº. 0001499-96.2010.8.16.0050 -  Execução Fiscal.; Autos 1º Vara de Competência Delegada de Bandeirante/PR. Exeqüente 
(CPF/CNPJ) PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL (PGFN).(CNPJ 00.394.460/0001-41) (fl. 01);Endereço Exeqüente Rua Brasil, nº 1.100 – 
Centro,Londrina – PR - CEP 86.010-200; Adv. Exequente (a) Leila Patrícia Donadel Santos (OAB/PR. 31.859) (fl. 01); Executado (a) (CPF/CNPJ) 
COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DE BANDEIRANTES - COOPERCANA (CNPJ 75.622.621/0001-06) (fl.01);Endereço Executado(a) Rodovia 
BR 369- Km 53 – Bandeirantes/PR. CEP 86.360-000 (mov.. 1.1 fls.03); Adv. Executado Tadeu Kurasek Júnior (OAB/PR 35.576) e Isabel Cristina Rezende 
Yamashita(mov. 83.2 e 82.3fls. 287 e 288); Depositário Fiel.Cooperativa dos Plantadores de Cana da Região de Bandeirantes (mov. 1.9 fls. 96/97) ; Endereço da 
Guarda Bem (01) Rua Piracicaba nº 140, Vila Santa Maria - Bandeirantes/PR. (mov. 1.9 fls. 96/97); Endereço da Guarda Bem (02) Rua Bahia nº 720, Vila Santa 
Maria - Bandeirantes/PR. (mov. 1.9 fls. 96/97); Penhora realizada Bem  30/01/2013 (mov. 1.9 fls.96/97); Débito Primitivo - data/fls  R$ 3.539.959,78 -16/07/2018 
(mov. 93.2 fls. 343/346); Débito Atualizado - data/fls R$ 3.607.364,76 -12/11/2018;  
Qualificação do(s) Bem (01)                                                                                       R$  252.378,34 
Um terreno com a área de 600m2, medindo 20 metros de frente para a Rua Piracicaba, Antiga Avenida “6”, por 30 metros de frente aos fundos, constituindo o lote 
nº 01, da quadra nº 17, da Vila Santa Maria, desta cidade, contendo um prédio residencial de Alvenaria sob nº 140, confrontando de um lado com o lote nº 14, de 
outro lado com o lote nº 02 e nos fundos com o lote nº 10, todos da mesma quadra. Características:  terreno localizado de frente para a Rua Piracicaba, ao lado 
do imóvel conhecido por Coopercana. Benfeitorias Existentes: um barracão aberto, construído em estrutura metálica, medindo 640,00 m2, pés direitos de 6 m de 
altura, cobertura por telhas galvanizadas, e, bom estado de conservação.  Matricula nº 9.182 do Cartório de Registro de Imóveis de Bandeirantes/PR. Venda “Ad 
Corpus”. 
Qualificação do(s) Bem (02)                                                           R$ 1.665.512,83 
Um terreno de formato irregular, com área de 1.543m2 constituindo os lotes anexos nº 12, 13, e 14 da Quadra nº 17 da Vila Santa Maria, perímetro urbano desta 
cidade, contendo um prédio de um só pavimento sobre o nº 720 da Rua Bahia, construído em alvenaria de tijolos com instalações sanitárias e dependências para 
escritórios, um barracão anexo a construção principal, construção mista área de 166m2, uma faixa de asfalto na extensão de toda a frente do imóvel e o pátio 
lateral, com área de 400m2 integrante da área principal e com o piso de pedra britada e cimento e ainda pequena benfeitorias, dentro das seguintes limites e 
confrontações: Partindo da esquina da Rua Paraíba, com Avenida Bahia, segue esta avenida a extensão de 86,30 metros de frente, até encontrar a Rua 
Piracicaba, aí faz ângulo e segue uma linha de 2,40m de frente para a mesma Rua Piracicaba, faz ângulo reto e segue-se uma extensão de 29,80m confrontando 
com o lote nº 01 e mais 33,40m confrontando com o lote nº 11 ambos da mesma quadra, até encontrar a Rua Paraíba e daí segue-se por esta Rua uma extensão 
de 42,10m até encontrar a Avenida Bahia no ponto de partidas desta divisa.CARACTERÍSTICAS: terreno localizado de frente para a Av. Azarias V. de 
Rezende,esquina com Rua Shiniti Sassatani, contendo as benfeitorias abaixo.Benfeitorias Existentes - Edificação em alvenaria, em dois pavimentos, sendo: a)- 
parte superior de 299,50 m2constituida de escritórios; b)- parte térrea de 352,25 m2 interligada ao antigo Supermercado Coopercana, com piso cerâmico antigo, 
forro de laje.Edificação em alvenaria, tipo barracão, medindo 571,07 m2, coberto por estrutura metálica com telhas de fibrocimento sem forro interno, piso 
cerâmico comum e antigo.A área total de edificações soma 1.222,82 m2 conforme cadastro atual da Prefeitura Municipal de Bandeirantes, medição elaborada 
pelo Paraná Cidade; c)-duas edificações mistas de alvenaria e estrutura metálica, pré-montadas, cobertas por estrutura metálica, medindo ambas 
aproximadamente 150,00 m2, construídas por locatário (não incluídas na metragem acima referida constante do cadastro atual da Prefeitura Municipal, em regular 
estado de conservação.Matricula nº 8.253 do Cartório de Registro de Imóveis de Bandeirantes/PR. Venda “Ad Corpus. Avaliação Primitiva - data/fls R$ 
1.899.787,10 -11/09/2018. (mov. 47.1 fls. 208/209) ;Avaliação Atualizada R$ 1.917.891,17 de 29/11/2018;ÔNUS IPTU – Não Levantado.; ÔNUS MATRÌCULA: 
R.1/9.182 – Protocolo nº 42.435 – PENHORA. Extraído dos Autos de Execução de Título Extrajudicial nº 308/99 da Única Vara Cível desta Cidade. Exequente: 
COMPANHIA BRASILEIRA DE PETROLEO IPIRANGA. Executado: COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DA REGIÃO DE BSANDEIRANTES e 
OUTROS. R.2/9.182 – Protocolo nº 47.623 – PENHORA. Extraído dos Autos sob nº 281/1.996 (prestação de contas) da Única Vara Cível desta Cidade. 
Exequente: CARLOS RIBEIRO DA SILVA FILHO;. Executado: COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DA REGIÃO DE BSANDEIRANTES. R.4/9.182 – 
Protocolo nº 72.263 – PENHORA. Extraído dos Autos 02784.2010.459.09.09.0 - RTRD da Única Vara Cível desta Cidade. Exequente: FRANCISCO FAUSTINO  
PROENÇA JÚNIOR;. Executado: COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DA REGIÃO DE BANDEIRANTES. R-5-9.182 – PENHORA – Autos 0002198-
29.2006.8.16.0050 da 1ª Vara Cível de Bandeirantes. Exeqüente: FAZENDA NACIONAL – UNIÃO. Executado: Cooperativa dos Plantadores de Cana da Região 
de Bandeirantes. R-6-9.182 – PENHORA. Autos 0000973-95.2011.8.16.0050 da 1ª Vara Cível de Bandeirantes. Exeqüente: UNIÃO – PROCURADORIA DA 
FAZENDA NACIONAL. Executado: Coopercana – Cooperativa dos Plantadores de Cana da Região de Bandeirantes.    R-1- 8.253 – Prot.. Nº 38.137 – CEDULA 
RURAL HIPOTECÁRIA – Credor: Banco do Estado do Paraná S/A – Devedor: Cooperativa dos Plantadores de Cana da Região de Bandeirantes. R.03/8.253 – 
Protocolo nº 39.851 – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – Credor: BANCO DO ESTADO DO PARANÁ S.A. Devedora: COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE 
CANA DA REGIÃO DE BSANDEIRANTES.R.05/8.253 – Protocolo nº 47.623 – PENHORA – extraído dos Autos sob nº 281/1.996  - Vara Cível Bandeirantes - 
Credor: CARLOS RIBEIRO DA SILVA FILHO. Requerida: COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DA REGIÃO DE BANDEIRANTES. R.07/8.253 – 
Prenot. 65.372 – Penhora – expedido pela Vara do Trabalho desta cidade – Autor: Claudinei Estácio de Oliveira – Réu: Cooperativa dos Plantadores de Cana da 
Região de Bandeirantes.Autos 00309-2008-459-09.0012.AV.8.8.253– Protocolo n.1-B – Prenotado sob n. 66.546 de 18/11/2009 – Ofício 
n.1098/09/DRF/LON/SAFIS/csgs de 13/11/2009, pelo qual consta que fica o sujeito passivo (direitos para Arrolamento), cientificado de que fica ao alienar, 
transferir ou onerar o bem e/ou direitos arrolados, nos termos do parágrafo 5º do artigo 64 da lei n.9.532 de 10/12/1997.R.9/8.253 – Prenot. 74.344 – Autos 
0002119.50.2006.8.16.0050 – 1ª Vara da Fazenda Pública de Bandeirantes – Credor: Fazenda Nacional – UNIÂO – Devedor: COOPERATIVA DOS 
PLANTADORES DE CANA DA REGIÃO DE BANDEIRANTES.  R.10/8.253 – Prenot. 74.975 – Autos 0000112-12.2011.8.16.0050 – 1ª Vara Comp. Delegada  de 
Bandeirantes – Credor: Fazenda Nacional – UNIÂO – Devedor: COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DA REGIÃO DE BANDEIRANTES.R.11/8.253 – 
Prenot. 76.649 – Autos 0004109-03.2011.8.16.0050 – 1ª Vara da Fazenda Pública  de Bandeirantes – Credor: Fazenda Nacional – UNIÂO – Devedor: 
COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DA REGIÃO DE BANDEIRANTES.R.12/8.253 – Prenot. 74.975 – Autos 0002076-16.2006.8.16.0050 – 1ª Vara 
Comp. Delegada  de Bandeirantes – Credor: Fazenda Nacional – UNIÂO – Devedor: COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DA REGIÃO DE 
BANDEIRANTES.R.13/8.253 – Prenot. 77.913– Autos 0000027-85.1995.8.16.0050 – 1ª Vara Comp. Delegada  de Bandeirantes – Credor: Fazenda Nacional – 
UNIÂO – Devedor: COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DA REGIÃO DE BANDEIRANTES.LEILÃO através do PAULO SETSUO NAKAKOGUE, 
leiloeiro oficial designado M. D. da 1ª Vara Competência Delegada de Bandeirantes, cabe ao arrematante o pagamento da comissão do leiloeiro e demais 
despesas indicadas no edital. Os honorários do leiloeiro deverão ser depositados no ato da arrematação – tal como o preço. Em se tratando de 
arrematação, corresponderão a 5% do valor do lanço, sob responsabilidade do arrematante. Remição, 2% do valor pelo qual o bem foi resgatado, pela pessoa 
que realiza a remição. Transação, após designada arrematação e publicados os editais, 2% do valor do acordo, pelo executado. Adjudicação, 2% do valor da 
adjudicação, pelo credor. AD-CAUTELAM: fica(m) o(s) devedor (es) e seu(s) cônjuge(s) se casado(s) for(em), devidamente intimado(a)(s) das designações para 
a realização dos leilões/praça no caso de não ser(em) encontrado(a)(s) pessoalmente para a intimação pessoal (artigo 889 do Código de Processo Civil).  
OBSERVAÇÕES: A alienação deverá ser efetivada pelo prazo máximo de 6 meses, mediante o depósito integral do preço, ou, de pelo menos 25% do valor à 
vista, autorizado o parcelamento do restante em até 30 (trinta) meses, desde que garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do 
próprio bem, quando se tratar de imóveis (CPC, art. 895, § 1º). Os bens móveis e imóveis serão leiloados no estado de conservação em que se encontram, não 
cabendo reclamações, desistências, cancelamento ou devoluções. Nos imóveis a venda é "ad-corpus". As IMAGENS no SITE e INFORMES PUBLICITÁRIO são 
de caráter secundário e efeito estritamente ilustrativo; Ainda, é de total responsabilidade dos Arrematantes o pagamento de TODOS os ônus e impostos, tais 
como ICMS, ITBI e outros que incidam sobre a venda; Poderá ser registrado na Certidão de Praça e Leilão, o último e o penúltimo Lançador do Leilão; se o último 
não cumprir as formalidades legais, o penúltimo poderá ser chamado, a critério do Juízo, desde que o mesmo cumpra as condições do último lançador; Erratas, 
ônus, Despesas informadas e anunciadas antes da Hasta Pública integram o Edital de Leilão, Os participantes do Leilão estarão sujeitos ao Artigo 335 do CPC, 
contra aqueles que impedirem, perturbarem, fraudarem, afastarem ou procurarem afastar licitantes por meios ilícitos, com os agravantes dos crimes praticados 
contra a ordem pública e violência; Ficam intimada(os) as(os) executada(os) de que o prazo para apresentação de quaisquer medidas processuais contra os atos 
de expropriação como embargos ou recursos começará a fluir após a realização da Hasta Pública, Independentemente de nova Intimação e de que poderá remir 
a execução pagando o principal e acessórios, até antes da arrematação e/ou adjudicação (art. 651 do CPC), e que as hastas públicas somente serão suspensas 
com a comprovação tempestiva do  pagamento de todos os valores devidos, inclusive despesas do Sr. Leiloeiro para a realização dos atos. Caso tenha se 
frustrado a intimação pessoal do(s) devedor (es), fica(m) este(s) ou seus sucessores desde já cientificado(s) para todos os efeitos legais das hastas designadas; 
Caso os Cônjuges dos devedor(es), bem assim os credores hipotecários não sejam encontrados  ou  cientificados, por qualquer razão, da data de Praça e Leilão, 
valerá o presente Edital de Intimação de Praça e Leilão. Afixe-se cópia do edital no átrio do Fórum envie-se para publicação como expediente judiciário no órgão 
oficial. Do leilão judicial, conforme caso dê ciência as pessoas indicadas no art. 899, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias. Bandeirantes, 24/01/2019. Eu_, 
Funcionário Juramentado, subscrevi. PAULO SETSUO  NAKAKOGUE LEILOEIRO OFICIAL; JUCEPAR MATR. 625 - CPF nº. 041.278.549-87 (41) 3323-3030  (41) 

98417-6000 -  LE0050FP0015408 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PODER JUDICIÁRIO, JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA DE COMPETÊNCIA DELEGADA DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO 
METROPOLITANA DE BANDEIRANTES - ESTADO DO PARANÁ.  
Edital de leilão do bem penhorado dos devedores FLAVIO MARTINS (CPF 011.575.589-68); e possibilidade de arrematação da seguinte forma:  
LEILÃO/PRAÇA: Dia 21/02/2019, sendo às 14:00h, se feriado, primeiro dia útil subseqüente, ocasião em que deverá ser observado o valor da avaliação, 
devidamente atualizado, como lance mínimo; e às 14:30h, a venda poderá ocorrer pela maior proposta, desde que não configure em preço vil, considerado como 
tal aquele que não atingir 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação, devidamente atualizado. Local: No Àtrio do Prédio- Av. Edelina Meneghel Rando, 425  
Bandeirantes/PR. ;DADOS DO PROCESSO:Autos nº 0004187-55.2015.8.16.0050 -  Carta Precatória; Autos 1ª Vara da Competência Delegada de 
Bandeirantes- PR.;Exeqüente COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS – CVM (CNPJ não cadastrado);End. Exeqüente  Adv. Exeqüente  MARCIA RIBEIRO 
PASELLO DOMINGOS (OAB/PR 26.252) (fl. 01). Executado (a) FLAVIO MARTINS (CPF 011.575.589-68); End. Executado (a) Rua São Paulo, 658 – Centro – 
BANDEIRANTES / PR- CEP 86.360-000 ( mov. 11.1 (fl.41). Adv. Executado ALESSANDRO MAGNO MARTINS (OAB/PR 25.204). (mov. 35.1 fl. 94).; 
Depositário Fiel NILTON BATISTA DO SANTOS (mov. 1.2 fl. 07).;Endereço da Guarda Bairro Água Vermelha – Bandeirantes/PR ( mov. 1.4 fl. 12);Penhora 
realizada Bem 11/12/2014 (mov. 1.2 fl. 7).Débito Primitivo R$ 20.482,87 de 01/04/2010;Débito Atualizado R$ 70.181,65 de 26/11/2018; 
Qualificação do(s) Bem (ns)                                                                                         R$ 178.867,57          
Uma parte ideal de 11.536,87 m2. Equivalente a 50% (CINQUENTA POR CENTO) sobre a parte do imóvel pertencente ao Executado e sua esposa equivalente a 
23.073,75m2, cuja área encontra-se encravada dentro do imóvel; a seguir descrito: Um terreno rural com área de  3.491 alqueires paulistas iguais a 8.447 
hectares ou ainda 84.472,750m², situado no Bairro Água Vermelha, deste município, com as seguintes divisas e confrontações: tomando como marco primordial 
MP, o ponto situado a 15,00 m da margem direita do Rio Laranjinhas, e na divisa com terras de Gonçalo de Lima, segue a divisa limitando com este, com rumo a 
distância de 24° 02’SE – 140,00 m, até o marco 01 onde deflete a direita e limitando com terras de Luiz Meneghel Neto, segue com rumo a distância de 65°58’SW 
– 666,00 m, até o marco 02, também cravado a 15,00m., da margem citada de onde segue pela referida margem, no sentido das águas, e respeitando a faixa de 
domínio (15,00m), até encontrar o marco patrimonial MP, que deu origem à poligonal descrita fechando assim o perímetro que contem a área de 84.472,750 
(oitenta e quatro mil, quatrocentos e setenta  e dois metros quadrados e setecentos e cinquenta milésimos) ou 8.447 hectares ou ainda 3.91 alqueires paulistas, 
cujo imóvel  encontra-se matriculado sob o nº 5.599, do Cartório de Registro de Imóveis de Bandeirantes/PR. Benfeitorias: No terreno existe divisão de lotes de 
2.000 m² cada, sendo chácaras de lazer, possuindo diversas casas de residências. Venda “Ad Corpus”.;Avaliação Primitiva R$ 173.053,00 de 05/06/2018 
Avaliação Atualizada R$    178.867,57 de 26/11/2018;ITR : ONUS DE IPTU NÃO LEVANTADO. ÔNUS MATRÌCULA:R-02-M-5.599 -  COMPRA E VENDA - 
TRANSMITENTE: ALAOR PIMENTEL BARBOSA. ADQUIRENTE: FLAVIO MARTINS E S/M R-03-M-5.599 – RETIFICAÇÃO DESCRITIVO DO IMÓVEL R-08-M-
5.599 - COMPRA E VENDA – 4.300M2 - TRANSMITENTE: FLAVIO MARTINS E S/M LICIMERI DOS SANTOS MARTINS. ADQUIRENTE: ARISTEU GOMES 
NOGUEIRA E S/M ERCILIA MUNERATI NOGUEIRA R-11-M-5.599 - COMPRA E VENDA –2410M2- TRANSMITENTE: FLAVIO MARTINS E S/M LICIMERI DOS 
SANTOS MARTINS. ADQUIRENTE: JOÃO ANTONIO SARTORI E S/M LUCIA HELENA ZANCONATO SARTORI.  R-12-M-5.599 - COMPRA E VENDA –
2410M2- TRANSMITENTE: FLAVIO MARTINS E S/M LICIMERI DOS SANTOS MARTINS. ADQUIRENTE: CLAUDEMIR ALVES DA COSTA E S/M HELENA 
FUJIHARA COSTA. R-14-M-5.599 - COMPRA E VENDA –40734 M2- TRANSMITENTE: JULIANO MARTINS. ADQUIRENTE: ADELINA SATICO SAITO; 
ADILSON MASSAO SAITO E S/M ONIDE TORRES SAITO; EDSON FUDIO SAITO E S/M MARCIA LEMES DA SILVA SAITO; WILSON YOSHIO SAITO. R-15-M-
5.599 - COMPRA E VENDA –2480 M2- TRANSMITENTE: MANOEL PINTO E S/M MISSAO KITAGAWA PINTO. ADQUIRENTE: MARCOS TEIXEIRA. R-18-M-
5.599 – PENHORA – AUTOS 2008.0000508-4 – JUIZADO ESPECIAL DE ARAPONGAS-PR – EXEQUENTE: JOSE LINO JUNQUEIRA. EXECUTADOS: FLAVIO 
MARTINS E MARTINS ASSESSORIA EMPRESARIAL. R-19-M-5.599 - COMPRA E VENDA –2410 M2- TRANSMITENTE: ROGERIO APARECIDO RAGAZZI E 
S/M CELIA MARIA SANGUINI RAGAZZI. ADQUIRENTE: PETRONIO DIVINO E S/M MARIA DO CARMO DIVINO. R-20-M-5.599 - COMPRA E VENDA –2090M2 
- TRANSMITENTE: SERGIO GERDULLI VALERIO E S/M SIRLEI MESSIAS DE OLIVEIRA VALERIO. ADQUIRENTE: CELIO PRIETO. R-21-M-5.599 - COMPRA 
E VENDA – 4.390M2 - TRANSMITENTE: ARISTEU GOMES NOGUEIRA E S/M ERCILIA MUNERATI NOGUEIRA. ADQUIRENTE: VILMA FURRIEL ALVES E 
S/M EVALDO ALVES R-22-M-5.599 – INDISPONIBILIDADE – AUTOS 0058023-90.2011.8.16.0014 – 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DE LONDRINA-PR. R-
23-M-5.599 – PENHORA – AUTOS 0004187-55.2015.8.16.0050 – 1ª VARA CIVEL DE BANDEIRANTES-PR – EXEQUENTE: COMISSAO DE VALORES  
MOBILIARIOS - CVM. EXECUTADOS: FLAVIO MARTINS. R-25-M-5.599 Protocolo 1-D Prenot. 78.901 – Transmitente:  PETRONIO DIVINO , já qualificado no R-
19 e sua mulher MARIA DO CARMO DIVINO – Adquirente: JANAINA VALERIA CAMPOS, casada com DIEGO APARECIDO DE JESUS PADILHA – UMA PARTE 
IDEAL DE 2.410,00 M2 (dois mil quatrocentos e dez meros quadrados) sobre o imóvel objeto da presente matrícula.Sobre o imóvel, acha-se prenotado o título: 
PÚBLICO DE COMPRA E VENDA; datado de 04/12/2018, vencimento em 03/01/2019 – Apresentante: Gilson Candido, Prenotado sob o n. 81.314. LEILÃO 
através do PAULO SETSUO NAKAKOGUE, leiloeiro oficial designado M.D. Da 1ª Vara Competência Delegada de Bandeirantes, cabe ao arrematante o 
pagamento da comissão do leiloeiro e demais despesas indicadas no edital. Os honorários do leiloeiro deverão ser depositados no ato da arrematação 
– tal como o preço. Em se tratando de arrematação, corresponderão a 5% do valor do lanço, sob responsabilidade do arrematante. Remição, 2% do valor pelo 
qual o bem foi resgatado, pela pessoa que realiza a remição. Transação, após designada arrematação e publicados os editais, 2% do valor do acordo, pelo 



executado. Adjudicação, 2% do valor da adjudicação, pelo credor. AD-CAUTELAM: fica(m) o(s) devedor (es) e seu(s) cônjuge(s) se casado(s) for(em), 
devidamente intimado(a)(s) das designações para a realização dos leilões/praça no caso de não ser(em) encontrado(a)(s) pessoalmente para a intimação pessoal 
(artigo 889 do Código de Processo Civil).  OBSERVAÇÕES: A alienação deverá ser efetivada pelo prazo máximo de 6 meses, mediante o depósito integral do 
preço, ou, de pelo menos 25% do valor à vista, autorizado o parcelamento do restante em até 30 (trinta) meses, desde que garantido por caução idônea, 
quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis (CPC, art. 895, § 1º). Os bens móveis e imóveis serão leiloados no estado 
de conservação em que se encontram, não cabendo reclamações, desistências, cancelamento ou devoluções. Nos imóveis a venda é "ad-corpus". As IMAGENS 
no SITE e INFORMES PUBLICITÁRIO são de caráter secundário e efeito estritamente ilustrativo; Ainda, é de total responsabilidade dos Arrematantes o 
pagamento de TODOS os ônus e impostos, tais como ICMS, ITBI e outros que incidam sobre a venda; Poderá ser registrado na Certidão de Praça e Leilão, o 
último e o penúltimo Lançador do Leilão; se o último não cumprir as formalidades legais, o penúltimo poderá ser chamado, a critério do Juízo, desde que o mesmo 
cumpra as condições do último lançador; Erratas, ônus, Despesas informadas e anunciadas antes da Hasta Pública integram o Edital de Leilão, Os participantes 
do Leilão estarão sujeitos ao Artigo 335 do CPC, contra aqueles que impedirem, perturbarem, fraudarem, afastarem ou procurarem afastar licitantes por meios 
ilícitos, com os agravantes dos crimes praticados contra a ordem pública e violência; Ficam intimada(os) as(os) executada(os) de que o prazo para apresentação 
de quaisquer medidas processuais contra os atos de expropriação como embargos ou recursos começará a fluir após a realização da Hasta Pública, 
Independentemente de nova Intimação e de que poderá remir a execução pagando o principal e acessórios, até antes da arrematação e/ou adjudicação (art. 651 
do CPC), e que as hastas públicas somente serão suspensas com a comprovação tempestiva do  pagamento de todos os valores devidos, inclusive despesas do 
Sr. Leiloeiro para a realização dos atos. Caso tenha se frustrado a intimação pessoal do(s) devedor (es), fica(m) este(s) ou seus sucessores desde já 
cientificado(s) para todos os efeitos legais das hastas designadas; Caso os Cônjuges dos devedor(es), bem assim os credores hipotecários não sejam 
encontrados  ou  cientificados, por qualquer razão, da data de Praça e Leilão, valerá o presente Edital de Intimação de Praça e Leilão. Afixe-se cópia do edital no 
átrio do Fórum envie-se para publicação como expediente judiciário no órgão oficial. Do leilão judicial, conforme caso dê ciência as pessoas indicadas no art. 899, 
com antecedência mínima de 5 (cinco) dias. Bandeirantes, 24/01/2019. Eu_, Funcionário Juramentado, subscrevi. PAULO SETSUO  NAKAKOGUE LEILOEIRO 
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