
PAULO SETSUO NAKAKOGUE, leiloeiro oficial inscrito na JUCEPAR  nº 625 
com escritório à Rua SENADOR ALCIOLLY FILHO, nº 1.625 CIC, CURITIBA/PR 
devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 
CEF, CNPJ nº 00.360.305/0001-04, com sede no Setor Bancário SUL, Quadra 4, 
Lotes 3/4, cidade de Brasília - DF, nos termos do instrumento particular de 
19/09/2013, no qual figuram como Fiduciantes  Claudio Fontana, CPF 
016.540.289-08 brasileiro. Casado com Irene Oliveira Cavaron,CPF 929.145.439-
72, casado pelo regime da comunhão parcial de bens na vigência da Lei nº 
6.515/77 residente e domiciliado na Ramon Carrasco, 66 Parque Alvamar.  levará 
a PÚBLICO LEILÃO, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no 
dia 07 de Maio de 2018, às 09:00 horas, Rua SENADOR ALCIOLLY FILHO, nº 
1.625 CIC, CURITIBA/PR, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou 
superior a R$ 181.787,59,(Cento e Oitenta e Um Mil Setecentos e Oitenta e Sete 
Reais e Cinqüenta e Nove Centavos),  o imóvel abaixo descrito, sob o número da 
Matricula 18.527 do Registro de Imóvel da Comarca de Sarandi, Data de terras 
sob nº 15 (quinze) REMANESCENTE, da quadra nº 29 ( vinte e nove), com área 
de 150,00 metros quadrados, situada na planta do loteamento denominado 
PARQUE ALVAMAR, desta cidade e Comarca, contendo 01 (uma) casa 
residencial em alvenaria, medindo 80,49 m2, com as seguintes divisas, metragens 
e confrontações: “ DIVIDE-SE: No rumo SE 33” 55’ NO, com a Rua Ramon 
Carrasco, com uma frente de 6,00 metros; No rumo NE 56” 05’ SO, com a data nº 
14, com uma distância de 25,00 metros; No rumo NO 33” 55’ SE, com parte da 
data nº 16, com a distância de 6,00 metros; e finalmente, no rumo SO 56” 05’ NE, 
com a data nº 15-A, com uma distância de 25,00 metros. Todos os rumos acima 
mencionados referem-se ao Norte verdadeiro 
Contendo 01(uma) Casa Residencial em Alvenaria medindo 80,49m2, Cozinha , 
Sala de estar, Suíte, dois Dormitórios, dois Banheiros, Garagem. 
Rua Ramom Carrasco 7, residência B, Parque Alvama-Sarandi-Pr 
Obs: Ocupada. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da lei 
9.514/97. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o dia 
08 de Maio de 2018, no mesmo horário e local, para realização do SEGUNDO 
LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 160.109,46 ( Cento e 
Sessenta Mil, Cento e Nove Reais e Quarenta e Seis Centavos) A venda será 
efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. 
O arrematante pagará no ato o valor total da arrematação, podendo utilizar o 
Financiamento da Caixa ou FGTS e e a comissão do leiloeiro, correspondente a 
5% sobre o valor de arremate. Caso haja arrematante, a escritura de venda e 
compra será lavrada em até 60 dias, contados da data do leilão. As demais 
condições obedecerão ao que regula o Decreto nº 21.981 de 19 de outubro de 
1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 22.427 de 1° de fevereiro 
de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial. 



 
PAULO SETSUO NAKAKOGUE, leiloeiro oficial inscrito na JUCEPAR  nº 625 
com escritório à Rua SENADOR ALCIOLLY FILHO, nº 1.625 CIC, CURITIBA/PR 
devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 
CEF, CNPJ nº 00.360.305/0001-04, com sede no Setor Bancário SUL, Quadra 4, 
Lotes 3/4, cidade de Brasília - DF, nos termos do instrumento particular de 
19/09/2013, no qual figuram como Fiduciantes  Ionir Alberto Gubert, CPF 
589.049.729-49 brasileiro. Divorciado, residente e domiciliado na Rua Padre Tiago 
Alberione, 222,  Casa.  levará a PÚBLICO LEILÃO, nos termos da Lei nº 
9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 07 de Maio de 2018, às 09:00 horas, 
Rua SENADOR ALCIOLLY FILHO, nº 1.625 CIC, CURITIBA/PR, em PRIMEIRO 
LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 1.168.531,56,(Hum Milhão 
Cento Sessenta e Oito Mil Quinhentos e Trinta e Um Reais e Cinqüenta e Seis 
Centavos) o imóvel abaixo descrito, sob o número da Matricula 8397,do 9º 
Circunscrição de Curitiba-Pr Lote 6-A, com área de 1.236,00 metros quadrados, 
subdivisão do lote 6, situado no lugar Butiatuvinha, distrito de Santa Felicidade, 
neste município e comarca, sem benfeitorias, tendo 33,00 metros de frente para a 
rua 3, atual Rua Domingos Strapasson, por 41,20 metros de frente aos fundos 
pelo lado direito, onde confronta com o lote 5, por 41,50 metros do lado esquerdo 
onde divide com o lote 6-B, fechando nos fundos com 27,00 metros, onde divisa 
com o lote 8. 
BENFEITORIAS:  01 Construção de uma casa de alvenaria com 242,50 m2, site à 
Rua Domingos Strapasson, nº 452 – Santa Felicidade,Curitiba-Pr.    
Obs: Ocupada. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da lei 
9.514/97. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o dia 
08 de Maio de 2018, no mesmo horário e local, para realização do SEGUNDO 
LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 750.591,27. Setecentos e 
Cinquenta Mil, Quinhentos e Noventa e Um Reais e Vinte Sete Centavos) A 
venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que 
se encontra. O arrematante pagará no ato o valor total da arrematação, podendo 
utilizar o Financiamento da Caixa ou FGTS e  a comissão do leiloeiro, 
correspondente a 5% sobre o valor de arremate. Caso haja arrematante, a 
escritura de venda e compra será lavrada em até 60 dias, contados da data do 
leilão. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto nº 21.981 de 19 
de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 22.427 de 1° 
de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial. 

 
 
 

 

 
  
 


