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Rua São Cristóvão, 144 - Bairro: Jardim Santos Dumont - CEP: 87706-070 - Fone: (44)3424-0300 -
http://www.jfpr.jus.br/ - Email: prpvi01@jfpr.jus.br

CARTA DE ORDEM Nº 5000137-70.2014.4.04.7011/PR

AUTOR: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

RÉU: B&B MANUFATURA DE BRINQUEDOS LTDA ME

EDITAL Nº 700004411736

O  Doutor  Adriano  José  Pinheiro,  Juiz  Federal  da  1ª  Vara  Federal  de  Paranavaí,  Seção
Judiciária do Estado do Paraná, na forma da lei, FAZ SABER a todos que virem o presente
edital ou dele tiverem conhecimento, expedido nos autos em epígrafe, que será(ão) leiloado(s)
bem(ns) na forma seguinte:

1º LEILÃO: 21/02/2018, às 15h, por lanço igual ou superior ao da avaliação, apenas na
modalidade on-line.

2º LEILÃO: 07/03/2018, às 15h, pelo maior lanço, desde que não seja inferior a 50% do
quantum apurado na mais recente avaliação, nas modalidades on-line e presencial.

LEILOEIRO: Werno Klöckner Júnior, JUCEPAR nº 660, com endereço na Avenida Carlos
Gomes, 226, térreo, zona 5, Maringá/PR. Contato pelo telefone (44) 3026-8008 ou e-mail
kleiloes@kleiloes.com.br.

LOCAL DO 2º LEILÃO: Shelton Palace Hotel, situado na Av. Deputado Heitor Alencar
Furtado, nº 5530, Paranavaí/PR.

DESCRIÇÃO DO(S) BEM(NS):

1)  Máquina  desfibradora  de  poliéster,  sem  motor,  sem  marca  aparente,
fabricada em chapa de aço, cor azul, capacidade de 1,5 toneladas/dia (segundo
depositário). Bem avaliado em 19.450,00 - também penhorada na Execução
Fiscal nº 5002759-88.2015.404.7011;

2)  Máquina  desfibradora  de  poliéster,  sem  motor,  sem  marca  aparente,
fabricada em chapa de aço, cor azul, capacidade de 1,5 toneladas/dia (segundo
depositário). Bem avaliado em 19.300,00;

3)  Escovadeira  de  animais  de  pelúcia,  com  dois  motores  marca  "Weg"  e
exaustor, sem marca aparente, fabricada em chapa de aço, cor azul, capacidade
de 4.000 peças/dia (segundo depositário). Bem avaliado em 4.500,00;

4) Máquina de enchimento de fibra siliconada, com motor marca "Kohlbach",
fabricada por "Fogaça Máquinas e Equipamentos" em março de 2003, cor azul,
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modelo "Meng", número de série 12. Bem avaliado em 15.000,00;

5)  Máquina  de  enchimento  de  fibra  siliconada,  com  motor  marca  "Weg",
fabricada por "Fogaça Máquinas e Equipamentos" em março de 2003, cor azul,
modelo "Meng", número de série 07. Bem avaliado em 15.000,00;

6) Máquina de enchimento de fibra siliconada, com motor sem marca aparente,
fabricada por "Fogaça Máquinas e Equipamentos" (segundo depositário), cor
azul. Bem avaliado em 15.000,00;

7) Máquina de enchimento de fibra siliconada, com motor sem marca aparente,
fabricada por "Fogaça Máquinas e Equipamentos" (segundo depositário), sem
pintura. Bem avaliado em 14.450,00;

8)  Máquina  de  enchimento  de  fibra  siliconada,  sem  motor,  fabricada  por
"Fogaça  Máquinas  e  Equipamentos"  em  março  de  2003,  cor  azul,  modelo
"Meng", número de série 11. Bem avaliado em 14.450,00;

9)  Máquina  de  enchimento  de  fibra  siliconada,  sem  motor,  fabricada  por
"Fogaça  Máquinas  e  Equipamentos"  em  março  de  2003,  cor  azul,  modelo
"Meng", número de série 06. Bem avaliado em 14.450,00;

10)  Máquina  de  enchimento  de  fibra  siliconada,  sem  motor,  fabricada  por
"Fogaça  Máquinas  e  Equipamentos"  em  março  de  2003,  cor  azul,  modelo
"Meng", número de série 08. Bem avaliado em 14.450,00;

11)  Balancim ponte,  capacidade  para  35  toneladas,  fabricada  por  "Fogaça
Máquinas  e  Equipamentos"  em  junho  de  2004,  cor  azul,  modelo  "BP 25",
número de série 025, motor Arno. Bem avaliado em 32.300,00;

12)  Balancim ponte,  capacidade  para 35  toneladas,  fabricada por  "Fogaça
Máquinas  e  Equipamentos"  em  junho  de  2004,  cor  azul,  modelo  "BP 25",
número de série 029, motor Weg. Bem avaliado em 32.300,00;

13) 04 (quatro) mesas com 4,0m x 1,10m, tampo de fórmica bege,  armação
metálica cinza clara. Bens avaliados em R$ 1.800,00 (R$ 450,00 cada mesa);

14) 03 (três) mesas com 2,4m x 1,10m, sem tampo, armação metálica cinza
clara. Bens avaliados em R$ 600,00 (R$ 200,00 cada mesa);

15) Enfestadeira marca Zusper,  modelo EFM AB, cor cinza,  ano 2009, sem
motor (manual), número de série 642. Bem avaliado em R$ 4.750,00.

LOCALIZAÇÃO: Rua Euclides da Cunha, nº 1.128, Jardim São Jorge, Paranavaí/PR.

DEPOSITÁRIO(A): João Barbosa Teixeira
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ÔNUS: Máquina desfibradora de poliéster, sem motor, sem marca aparente, fabricada em
chapa de  aço,  cor  azul,  capacidade  de  1,5  toneladas/dia  (segundo  depositário)  também
penhorada na Execução Fiscal nº 5002759-88.2015.404.701.

Escovadeira de animais de pelúcia, com dois motores marca "Weg" e exaustor, sem marca
aparente,  fabricada em chapa de aço, cor azul,  capacidade de 4.000 peças/dia  (segundo
depositário) também penhorada no Cumprimento de Sentença nº 5002588-05.2013.4.04.7011.

VISITAÇÃO DO BEM: A exposição aos interessados ocorrerá pelo depositário, no horário
comercial (de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, das 9h às 12h). O bem será
vendido no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do
interessado verificar sua condição antes das datas designadas para a alienação judicial (art. 18
da Resolução nº 236/2016 do CNJ).

AÇÕES/RECURSOS PENDENTES: Nada consta no processo em epígrafe.

VALOR DA EXECUÇÃO: R$ 18.345,39 (dezoitomil, trezentos e quarenta e cinco reais e
trinta e nove centavos), atualizado até 12/2017.

INFORMAÇÕES GERAIS: a) serão admitidos lances virtuais por meio do sítio eletrônico
www.kleiloes.com.br, mediante cadastramento prévio, ficando os interessados cientes de que
estarão  vinculados  às  normas  processuais  e  procedimentais  destinadas  aos  lançadores
presenciais, inclusive quanto à responsabilidade civil e criminal; b) os bens serão entregues ao
arrematante livres e desembaraçados, exceto das cotas condominiais e outras obrigações civis
referentes  à  coisa,  tal  como ITBI,  luz  e  água  em atraso,  no  caso de  bens  imóveis;  c)  o
arrematante  arcará  com  os  tributos  e  multas  cujo  fato  gerador  ocorrer  após  a  data  da
arrematação; d) em caso de arrematação de bem imóvel, para expedição da respectiva carta,
deverá o arrematante comprovar o pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, a
teor do §2º, do artigo 901, do CPC; e) será observado o direito de preferência de eventual(ais)
coproprietário(s) e cônjuge não executado, desde que pague(m) o mesmo preço, nas mesmas
condições, do maior lanço ofertado.

FORMA DE PAGAMENTO:  a) a venda será à vista, possibilitando-se ao arrematante a
faculdade de  depositar  imediatamente  o  mínimo de  20% (vinte  por  cento)  do  lanço e  o
restante no prazo de até 10 (dez) dias úteis; b) não quitada nesse prazo a integralidade do
lance,  será perdida a caução em favor do credor (art.  897, CPC), como indenização pelo
retardamento do leilão, que deverá ser refeito; c) as condições de parcelamento são aquelas
indicadas no Código de Processo Civil, especificamente no artigo 895: a proposta deverá ser
apresentada até o início dos leilões e conter oferta de pagamento de, ao menos, 25% (vinte e
cinco por cento) do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses,
garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem,
quando se tratar de imóveis; d) para bens móveis, fica estabelecido que 10% (dez por cento)
do valor da arrematação servirá como caução e se o arrematante não pagar o preço, será
imposta em favor da parte exequente a sua perda, nos termos do art. 897 do CPC; e) com base
no  §1º,  do  art.  880,  do  códex  processual,  fica  permitido  o  parcelamento  em  prestações
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mínimas de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para bens imóveis e parcelas mínimas de R$ 500,00
(quinhentos reais) para bens móveis; f) o parcelamento não alcança a arrecadação que não se
destine à parte exequente, como, por exemplo, aquela destinada ao cônjuge meeiro ou ao
coproprietário;  g)  aplicar-se-á  a  taxa  SELIC como indexador  de  correção  monetária  para
pagamento  do  saldo;  h)  a  proposta  de  quitação  à  vista  sempre  prevalecerá  sobre  a  de
pagamento parcelado (art. 895, §7º, CPC); i) no caso de pedido de suspensão do leilão por
parcelamento  ou  pagamento do  débito  exequendo no  período de  10  (dez)  dias  úteis  que
antecederem o leilão, a parte executada deverá pagar o equivalente a 2% (dois por cento)
sobre o valor do(s) bem(ns), a título de ressarcimento das despesas do leiloeiro, garantido o
mínimo de R$ 300,00 e máximo de R$ 1.000,00.

VENDA DIRETA: Caso resulte negativo o segundo leilão, tendo em vista o disposto no art.
374, da Consolidação Normativa da Corregedoria-Geral da Justiça Federal da 4ª Região, fica
o Leiloeiro, desde já, autorizado a proceder à venda direta dos bens, no prazo de 60 (sessenta)
dias,  nas  mesmas  condições  constantes  do  edital  e  pelo  mesmo preço  que  poderiam ser
vendidos na segunda praça.

ÔNUS DO ARREMATANTE: O arrematante arcará com o pagamento de: a) comissão do
leiloeiro de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação, que deverá ser paga a ele
diretamente; b) custas de arrematação equivalente a 0,5% (meio por cento) sobre o  valor da
arrematação, com mínimo de R$ 10,64 e máximo de R$ 1.915,38; c) as despesas e os custos
relativos  à  desmontagem,  remoção,  transporte  e  transferência  patrimonial  dos  bens
arrematados (art. 29 da Resolução nº 236/2016 do CNJ).

ADVERTÊNCIA: Ficam pelo presente devidamente intimados os terceiros interessados da
designação supra e para, querendo, acompanhá-la, se não tiverem sido encontrados quando da
realização da intimação pessoal. Caso a parte executada não seja encontrada para intimação
pessoal da realização do leilão, fica intimada pelo mesmo edital.

ENDEREÇO E HORÁRIO DE EXPEDIENTE DO JUÍZO: Rua São Cristóvão, nº 144,
Jardim Santos Dumont, Paranavaí/PR. Das 13h às 18h.

E para que chegue ao  conhecimento de  todos,  mandei  lavrar  o  presente Edital,  que  será
afixado  no  lugar  de  costume,  na  forma  da  lei.  Expedido  por  Juliana  Dondoni,  Técnica
Judiciária, e conferido pela Diretora de Secretaria Substituta, Iara Carolina de Lima, na data
da assinatura deste.

Documento eletrônico assinado por ADRIANO JOSÉ PINHEIRO, 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 700004411736v4 e do código CRC 35e0ba3b.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ADRIANO JOSÉ PINHEIRO
Data e Hora: 29/01/2018 14:46:28
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