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EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 5000305-04.2011.4.04.7003/PR

EXEQUENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

EXECUTADO: LUZIA SPAGGIARI

EXECUTADO: ANTONIO VALDECIR SPACIARI

EXECUTADO: V.L. AGRO-INDUSTRIAL LTDA

EDITAL Nº 700003911974

O JUÍZO FEDERAL DA 1ª VARA DA SUBSEÇÃO DE MARINGÁ,
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARANÁ, NA FORMA DA LEI.

FAZ SABER a todos que, nos autos acima referidos, serão realizados leilões
para alienação judicial do(s) bem(ns) penhorado(s), de propriedade do(s) executado(s), na
seguinte forma:

PRIMEIRO LEILÃO: 13 de outubro de 2017, às 14:00 (quatorze) horas, na
modalidade online (pelo portal www.kleiloes.com.br), com a alienação do(s) bem(ns) por
preço igual ou superior à avaliação.

SEGUNDO LEILÃO: 27 de outubro de 2017, às 14:00 (quatorze) horas, na
modalidade online (pelo portal www.kleiloes.com.br) e presencial (na Av. Carlos Gomes, nº
226, térreo, Zona 05, em Maringá/PR), quando o(s) bem(ns) será(ao) alienado(s) pelo
maior lance oferecido, desde que não seja preço vil, considerado como tal valor inferior a
50% (cinquenta por cento) da avaliação.

LEILOEIRO: Sr. Werno Klöckner Júnior, com endereço comercial na Av.
Carlos Gomes, 226, térreo, fone 3026-8008, Maringá-PR, que foi autorizado a receber lances
em seu endereço eletrônico.

DESCRIÇÃO DO(S) BEM(NS): 01 (uma) Máquina Injetora de Tempero,
marca Intermec, modelo AMF-600, ano 2008, número de série 279,com painel
digital. Máquina encontra-se desativada, guardada em galpão próximo à sede da empresa,
com aviso em papel informando "em manutenção", não sendo possível verificar seu regular
funcionamento, sendo que o depositário legal informou que ela está em normal
funcionamento. Encontra-se em aparente bom estado de conservação, possuindo motor e não
havendo evidências de que peças tenham sido removidas.

AVALIAÇÃO: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

DEPOSITÁRIO: o executado Antonio Valdecir Spaciari.

ÔNUS: nada consta nos autos.
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OBSERVAÇÃO: Eventuais tributos pendentes de pagamento até a data do
leilão serão sub-rogados no preço da arrematação, sendo o bem entregue ao arrematante livre
e desembaraçado, observados o artigo 29, parágrafo único, da Lei n. 6.830/80 e os artigos 186
e seguintes do CTN.

RECURSO OU CAUSA PENDENTE DE JULGAMENTO: nada consta.

CUSTAS E COMISSÃO DO LEILOEIRO: Em caso de arrematação a
comissão do leiloeiro é de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação. Sobre o valor
da arrematação, adjudicação ou remição incidirão custas judiciais de 0,5% (meio por cento), a
serem pagas pelo arrematante, adjudicatário ou remidor. Em caso de pagamento, remição ou
parcelamento do débito no período de dez dias úteis que antecedem ao leilão, o executado
deverá pagar 2% (dois por cento) sobre o valor da avaliação, a título de ressarcimento das
despesas do leiloeiro, ficando estabelecido o valor mínimo de R$ 500,00 (quinhentos reais) e
máximo de 10.000,00 (dez mil reais), nos termos da Portaria nº 01/2009, expedida
conjuntamente pelos Juízes Federais da Subseção Judiciária de Maringá.

INTIMAÇÃO: Fica(m) INTIMADO(A, OS, AS) o(a, os, as) executado(a, os,
as) V. L. AGRO-INDUSTRIAL LTDA, CNPJ n. 05.488.486/0001-72, LUZIA
SPAGGIARI, CPF n. 206.079.209-63 e ANTONIO VALDECIR SPACIARI, CPF
n. 448.732.049-68, se não for(em) encontrado(a, os, as) pessoalmente.

EXPEDIDO nesta cidade de Maringá, Estado do Paraná, em 18/09/2017, por
Gleise Karling, Técnico Judiciário. Conferido por Sonia Mara Elias Gomes, Diretora de
Secretaria.
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