
EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO DE CONHECIMENTO DA VENDA DE BENS DA MASSA FALIDA DE 
FRANCISCO CHEROBIM & FILHOS LTDA. – CNPJ/MF N° 79.570.396/0001-62 (ART. 117 DO DECRETO 
LEI 7661, DE 21.06.45 - LEI DE FALÊNCIAS). PRAZO 20 DIAS. 
 
JORGE FERLIN DALE NOGARI DOS SANTOS, Leiloeiro Público Oficial – Matrícula N° 606/Jucepar, 
devidamente nomeado no curso dos Autos de Falência N° 231/2001, em que é falida a empresa 
FRANCISCO CHEROBIM & FILHOS LTDA, faz ciência aos interessados que venderá, nos termos do 
Artigo 117 da Lei de Falências (7.661/45), pelo maior lance a partir dos preços de lances mínimos, na 
modalidade de PÚBLICO LEILÃO, a ser realizado em hasta única, no dia  08(oito) de Maio de 2012, 
com  início às 14 horas, no Salão de Audiências do Tribunal do Júri do Edifício do Fórum da 
Comarca de Palmeira, sito à Rua 7 de Abril, n° 571, CEP 84.130-000, no Município de Palmeira, 
Paraná, na presença do representante do Ministério Público, os bens pertencentes à Massa Falida 
constantes dos 06 (seis) lotes discriminados neste edital. Primeiramente, será apregoado o 
patrimônio em sua totalidade, pelo preço de lance mínimo global sendo que, em não havendo 
confirmação pelo preço de lance mínimo global, estes passarão a ser vendidos em lotes 
individualizados .Atendendo o disposto em decisão judicial exarada nos autos falimentares, caso não 
sejam propostos lances pelo valor mínimo da avaliação , para os lotes nºs 03 a 06  ,  ficará o Leiloeiro 
autorizado a levar em consideração , como lances iniciais para esses lotes , o valor das propostas 
consignadas pelos mesmos interessados  , apresentadas no leilão anterior realizado em 26/10/2011, 
devidamente corrigidas conforme termo do Edital, resultando no valor mínimo ora estabelecido para 
cada lote em específico;  
Condições de Pagamento: À VISTA  ou de forma PARCELADA , sendo que no ato,  o arrematante dará 
um sinal nunca inferior de 30% (trinta por cento) do valor da arrematação, quitando a diferença do 
valor, mediante depósito em r. juízo, no prazo máximo de 3 (três) dias, contados da data do leilão ( 
na hipótese de pagamento à Vista)   ou , na hipótese de pagamento parcelado, quitando a diferença 
do valor em até 06(seis) parcelas, mensais e sucessivas, vencíveis a cada 30 (trinta) dias e atualizadas 
mensalmente (pró-rata die) pela média do INPC / IGP-DI a serem pagas até o dia 25 (vinte e cinco) de 
cada mês (vencendo a primeira no dia 25 do mês subsequente ao da arrematação), mediante 
depósito em conta bancária/judicial vinculada aos autos falimentares junto ao Juízo de Direito da 
Comarca de Palmeira (PR). Deverão ser caucionados cheques pré-agendados no valor e para as datas 
respectivas a cada uma das parcelas. Na hipótese de não pagamento das parcelas, será devido juros 
moratórios de 1% (um por cento) ao mês sobre o valor em inadimplemento, sendo facultada ao 
Síndico a cobrança através de ação executiva, devendo instruir a petição inicial com a certidão do 
leiloeiro (§ 2º do art. 117, Lei de Falências) . Se não completar o preço, e/ou perfectibilizar a 
arrematação dentro de 03 (três) dias  contados da data da realização do leilão,  será a coisa levada a 
novo leilão, ficando obrigado a prestar a diferença porventura verificada e a pagar as despesas, além 
de perder o sinal que houver dado;  
Taxa de Leilão: Comissão do leiloeiro de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da arrematação 
(parágrafo único do art. 24, Decreto Federal nº 21.981/32) a ser paga, pelo arrematante, no ato do 
leilão, ficando a quitação do valor condicionada a compensação do cheque emitido para pagamento. 
O valor da comissão do leiloeiro será devido mesmo em caso de posterior desistência, pelo 
arrematante, da arrematação, sendo considerada desistência a falta de compensação de qualquer 
um dos cheques eventualmente emitidos pelo arrematante.  
Outras Condições : Em caso de desistência da arrematação, ao arrematante será imposta multa de 
20% (vinte por cento) sobre o valor da arrematação, sendo, da mesma forma, considerada 
desistência a falta de compensação de eventual cheque emitido pelo arrematante. O pagamento 
deverá ser feito em dinheiro (moeda nacional), devendo os valores serem depositados junto a conta 
bancária/judicial vinculada aos autos falimentares junto a Vara de Direito da Comarca de Palmeira 
(PR) (§ 2º do artigo 73, Lei de Falências), juntando-se os respectivos comprovantes de pagamento 
nos autos de falência a que se refere este edital, ficando a quitação dos valores condicionada a 
compensação de eventual cheque emitido para pagamento. A expedição das cartas de arrematações 
respectivas, dar-se-á apenas após a comprovação da quitação total do valor do bem arrematado. 
Não serão aceitos créditos da Massa Falida como parte do pagamento. Os bens arrematados serão 
entregues, aos respectivos arrematantes, livres e desembaraçados de quaisquer ônus e livres de 



quaisquer débitos incidentes sobre os mesmos até a data da expedição da respectiva carta de 
arrematação. Caberá ao arrematante arcar, igualmente, com os custos da transferência dos 
respectivos bens arrematados. Os arrematantes emitir-se-ão na posse dos imóveis somente após  a 
expedição da carta de arrematação respectiva ;  
Laudo de Avaliação à disposição dos interessados na Vara da Comarca de Palmeira, e no escritório 
do Leiloeiro, à Rua Chanceler Lauro Muller, n° 35, Bairro Parolin, em Curitiba, PR, e disponibilizado 
em meio eletrônico junto aos sites: www.nogarileiloes.com.br e  www.psgeb.adv.br    
Síndico da Massa Falida : Dr. Maurício de Paula Soares Guimarães, OAB/PR 14.392, com endereço na 
Rua Cândido de Abreu, nº 526, Torre “B” - Conj. 310, Centro Cívico, Curitiba/Pr., fone (41) 3018-8483. 
Leiloeiro Nomeado : Sr. Jorge Ferlin Dale Nogari dos Santos, matriculado na Junta Comercial do 
Paraná sob o número 606, com endereço na Rua Chanceler Lauro Muller, nº 35, Parolin, Curitiba/Pr., 
fone (41) 3333-1515. 
Visitação dos bens mediante contato com o Leiloeiro, a partir do dia 02 de Maio , das 9 às 17 horas, 
através do telefone (41) 3333-1515, a qual encerrar-se-á às 13:00 horas do dia da realização do 
leilão. 
 
Sequência do Pregão: 
 
1°) PATRIMÔNIO GLOBAL: Lotes 01 a 06     R$  2.741.851,00 
 

2°) BENS IMÓVEIS E REFLORESTAMENTO , CONFORME ABAIXO DISCRIMINADOS : 
 

  
 
Bens a Leilão: 
 

LOTE DESCRIÇÃO 
LANCE 

MÍNIMO 
R$ 

 
 

LOTE 01 

Lote Rural com 10,0 alqueires e 36 litros, situado no lugar denominado Jacutinga - 
Quarteirão dos Vieiras – Palmeira/PR. 
Matrícula nº 2.145 - CRI de Palmeira (PR) 

Lance Mínimo Lote 01: R$ 116.000,00 

LOTE 02 

Lote Rural com 26,0 alqueires, 06 litros e 515m², situado no lugar denominado 
Campestre dos Vieiras – Palmeira/PR. 
Matrícula nº 2.144  -  CRI de Palmeira (PR) 
Nota: Existem sobre a área, aproximadamente nove construções destinadas à 
residência, ocupadas por terceiros, constituindo encargo do arrematante promover  o 
processo de desocupação do imóvel. 

Lance Mínimo Lote 02: R$ 268.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lote de Terreno Urbano denominado “F”, com a área total de 11.509 m² 
Matrícula nº. 3.083 do CRI de Palmeira (PR) 
Edificações e Benfeitorias averbadas : Uma casa de madeiras com 125,16 m² ; um 
prédio de alvenaria medindo 63,70m de comprimento por 31,90m de largura, com pé 
direito de 3,75m; um prédio de madeiras medindo 19,35m. de comprimento por 6,35m 
de largura, com pé direito de 6,00m; uma construção medindo 65,70m de comprimento 
por 6,50m de largura com pé direito de 2,50m; uma construção medindo 10,80m de 
comprimento por 7,00m de largura, com pé direito de 2,50m; uma construção medindo 
10,80m de comprimento por 4,90m de largura, com pé direito de 2,50m; uma 
construção medindo 10,50m de comprimento por 3,60m de largura com pé direito de 
2,50m; uma construção medindo 17,20m de comprimento por 4,90m de largura, com 
pé direito de 2,30m; um prédio em alvenaria, para fins industriais com área de 
307,34m². 
Item 177 -  01 (uma) caldeira para geração de vapor, l & C Steinmuller nº 5713. 
Item 192 – 04 (quatro) secadores estacionários de lâminas/madeiras c/02 motores cada 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ficam intimadas as partes e,  para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e para que 
ninguém possa alegar ignorância, mandou a MM. Juíza que se expedisse o presente edital que 
deverá ser publicado e afixado na forma da Lei.  
 
Palmeira/PR,     04  de Abril  de 2012. 
 

JORGE FERLIN DALE NOGARI DOS SANTOS – Leiloeiro Público Oficial  

/c/painel de controle e 04 (quatro) vagonetes para lâminas. 

Lote de terreno urbano denominado "E", com a área total de 9.300,00m², com frente 
para a PR-151; Inscrição Imobiliária Municipal nº01-01-001-2931-001 
Matrícula nº 3.897 do CRI de Palmeira (PR) 
Edificações e Benfeitorias averbadas : Edificação de um prédio de alvenaria medindo 
42,80m de comprimento por 25,30m de largura, com pé direito de 5,75m; 03 
construções de madeiras medindo cada uma 19,30m de comprimento por 4,0m largura 
com pé direito de 2,0m; 01 prédio de madeiras de 60,0m de comprimento por 3,40m 
de largura, com pé direito de 2,0m; 01 prédio de madeiras de 44,80m de comprimento 
por 3,40m de largura, com pé direito de 2,0m; 02 prédios de madeiras de 63,90m de 
comprimento por 3,40m de largura, com pé direito de 2,0 m, cada um. 
Nota relevante : As edificações que estão sendo objeto de arrematação referem-se 
exclusivamente a parte que encontra-se efetivamente construída sobre o respectivo 
terreno, conforme ressaltado no laudo de avaliação de bens. 

LOTE 03 

Lance Mínimo Lote 03: R$ 957.580,00 

LOTE 04 

Lote de Terreno Urbano denominado "B", com a área total de 24.200,00m² - Rincão dos 
Buracos. Cadastro Municipal = 2.322-03 
Matrícula nº. 3.705 do CRI de Palmeira (PR) 
Edificações e Benfeitorias averbadas : Edificação de um prédio de alvenaria com área de 
2.310,40m² para fins industriais. 
Compõe e integra o presente  lote  os materiais e produtos que se encontram nele 
armazenados , consistindo de   699,12 m3 de madeira beneficiada em diversas medidas 
e bitolas   e 88,2 m3 de lâminas de madeira ;  
Nota relevante : O presente lote de terreno encontra-se incrustado entre outros 
imóveis não havendo acesso direto ao mesmo através de vias públicas ; 

Lance Mínimo Lote 04:  R$ 1.195.100,00 

LOTE 05 

Lote de Terreno Urbano, denominado nº 01 - constituído pelos lotes nºs.: 162, 163 e 
164 do Loteamento Vila Nacim Bacila, medindo: 36,00m de frente para a rua Francisco 
Sinque Ferreira; 24,00m de lado, confrontando com o lote nº 161 ; 24,00m de lado, 
confrontando com o lote nº 165 e 36,00m de fundos, confrontando com o lote nº 02 - 
constituído pelos lotes nºs 194, 195 e 196. 
Insc. Imob. Munic. nº 01-02-000-0042-001 ; 01-02-000-4962-001 e 01-02-000-4952-001 
Matrícula nº 4.374  -  CRI de Palmeira (PR). 

Lance Mínimo Lote 05:  R$ 155.819,00 

LOTE 06 

Reflorestamento de Eucalipto composto de aproximadamente 1.556,35 metros cúbicos 
de madeira em pé , existente em 6,1747 hectares sobre as Matrículas  3007 e 3471 da 
CRI de Palmeira, conforme inventário florestal , cabendo ao arrematante obter as 
devidas autorizações junto aos órgãos ambientais e fiscalizatórios, para o 
corte/retirada/transporte da madeira. 

Lance Mínimo Lote 06:  R$ 49.352,00 


