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EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 5002859-28.2015.4.04.7016/PR

EXEQUENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

EXECUTADO: ROSPIRSKI CONSTRUCOES - EIRELI - ME

EXECUTADO: CLAUDIO NEI BALBINOTT

EXECUTADO: JEANPIERE RICARDO ROSPIRSKI

EDITAL Nº 700004586668

O Excelentíssimo Senhor Doutor ALEXANDRE PEREIRA DUTRA, Meritíssimo Juiz Federal da
1ª Vara Federal de Toledo, Seção Judiciária do Estado do Paraná, na forma da lei, etc.

FAZ SABER,  aos  que  o  presente  edital  virem ou  dele  conhecimento  tiverem,  que,  nos  autos  em
epígrafe, será leiloado bem da parte executada, de acordo com as regras expostas a seguir:

I) DATAS DO PRACEAMENTO: dia 6 de abril de 2018 (sexta-feira), às 10 horas, para realização do 1º leilão do bem
penhorado e, na hipótese de não haver licitantes, o dia 20 de abril de 2018, também às 10 horas, para o segundo leilão.

O bem poderá ser alienado, no primeiro leilão (6.4.2018), a quem mais oferecer, por lanço superior à avaliação.

Caso não haja licitante que ofereça preço superior ao da avaliação no primeiro leilão, o bem será alienado a quem maior
lanço oferecer, no segundo leilão (20.4.2018), desde que o lance não seja inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor
atribuído ao bem na avaliação (art. 891, do Código de Processo Civil).

II)  MODALIDADE:  O  primeiro  leilão  será  realizado  integralmente  na  modalidade  eletrônica  e  o  segundo  nas
modalidades eletrônica e presencial.

III) LOCAL: Associação Comercial de Toledo, localizado na Largo São Vicente de Paulo, 1333, 2° Andar, Sala 20, em
Toledo-PR.

IV) LEILOEIRO:  Werno Klöckner Júnior,  JUCEPAR nº. 660, que foi autorizado a receber lances em seu endereço
eletrônico (www.kleiloes.com.br),  ficando responsável pela regularidade do procedimento licitatório virtual,  devendo
observar o constante na Resolução nº. 236, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça.

V) DESCRIÇÃO DOS BENS:

Bem(ns) e re/avaliação:

Veículo FIAT/FIORINO 1.0, placa AEN-6838,  ano/mod. 1994/1994,  cor  verde,  gasolina,  Renavam 0061.951488-4,
chassi 9BD146000R8356728, avaliado em R$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais), conforme auto de reavaliação
lavrado em 6.3.2018.

Observações:

Veículo com vários riscos na pintura, pontos amassados na lataria, porta do motorista com alguns amassados e alguns
pontos rasgados na parte interna, pneus gastos, bancos de tecido, banco do motorista rasgado, em regular estado de
funcionamento.

Ônus sobre o(s) bem(ns) (até 8.2.2018):

DPVAT: R$ 118,74; Licenciamento: R$ 166,26; alienação fiduciária: baixada.

Depositário:

Leiloeiro Oficial, Werno Klöckner Júnior.
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Localização:

Rua Borges de Medeiros, 1580, em Toledo-PR, depósito do Leiloeiro Oficial.

VI) VALOR DA DÍVIDA: R$ 61.999,17 (sessenta e um mil novecentos e noventa e nove reais e dezessete centavos),
atualizado até 27.10.2016.

VII) AÇÕES/RECURSO PENDENTES: Nada consta nos autos.

VIII) CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À vista, possibilitando ao arrematante a faculdade de depositar imediatamente
o mínimo de 25% do valor do lanço e o restante no prazo de até 10 dias.

IX) ÔNUS DO ARREMATANTE: Comissão do leiloeiro de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação ou 2%
(dois por cento) em caso de adjudicação que se der após o praceamento ou dentro do prazo de 5 (cinco) dias que anteceder
o leilão e custas  judiciais  de 0,5% (meio por  cento)  sobre o valor da arrematação ou adjudicação.  O pagamento da
comissão deverá ser realizado diretamente ao leiloeiro, à vista, logo após a homologação da proposta vencedora. Em caso
de  invalidação  da  venda  por  qualquer  motivo,  o  valor  da  comissão  será  integralmente  restituído  pelo  leiloeiro  ao
arrematante, em até 15 (quinze) dias de sua intimação. Também correrão por conta do arrematante as despesas e os custos
relativos à desmontagem, remoção, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados (art. 29, da Resolução
236/2016,  do  CNJ).  A  arrematação  estará  livre  de ônus  fiscais  e  tributários,  estando  caracterizada  como aquisição
originária. Após a data da hasta pública correrão por conta do arrematante as despesas relativas aos débitos tributários
incidentes sobre a aquisição do bem.

X) ÔNUS DA PARTE EXECUTADA: No caso de pedido de suspensão do leilão por parcelamento ou pagamento do
débito exequendo, no período de 05 (cinco) dias que antecederem o leilão, a parte executada deverá pagar: a) as custas
judiciais (0,5%); e b) 2% (dois por cento) sobre o valor do bem, a título de ressarcimento das despesas do leiloeiro,
garantido o mínimo de R$ 500,00 e máximo de R$ 10.000,00.

XI) VENDA DIRETA: Caso resulte negativo o segundo leilão, tendo em vista o disposto no art. 374, do Provimento nº
62/2017 - Consolidação Normativa da Corregedoria Regional da Justiça Federal da 4ª Região, fica o Leiloeiro autorizado
a proceder à venda direta dos bens, no prazo de 60 (sessenta) dias, nas mesmas condições e pelos mesmos preços pelos
quais poderiam ser vendidos na segunda praça.

XII) ADVERTÊNCIA: Caso a parte executada não seja encontrada para intimação pessoal da realização do leilão, fica
intimada pelo  mesmo edital.  Os  eventuais  interessados  dispostos  no  art.  889,  do  Código de  Processo  Civil,  serão
considerados cientificados pelo edital do leilão caso reste infrutífera a tentativa pelo correio, com base no art. 275, § 2º,
Código de Processo Civil.

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 nesta cidade de Toledo, Paraná, por Grasielle Lonardoni Bacarin, Servidora de Secretaria, e
conferido por Vânia Stori Turqueti, Diretora de Secretaria.

Documento eletrônico assinado por ALEXANDRE PEREIRA DUTRA, 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 700004586668v3 e do código CRC 62cc2650.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ALEXANDRE PEREIRA DUTRA
Data e Hora: 9/3/2018, às 15:6:6
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