
    EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO 
FIDUCIÁRIA 2020/503028V(9101) 
                                       LEILÃO INTERATIVO: PRESENCIAL E VIRTUAL 
 
 
PAULO SETSUO NAKAKOGUE, Leiloeiro Público Oficial inscrito na JUCEPAR n° 625, com 

sede à  Rua Senador Accioly Filho, 1625- Curitiba-PR, E-mail: psnleiloes@psnleiloes.com.br;  
Fone: (41) 3323-3030  - (41) 984 178 000    site: www.psnleiloes.com.br por este EDITAL DE 
LEILÃO PÚBLICO FAZ SABER a todos interessados, aos CREDOR(ES) FIDUCIÁRIO(S) e 
aos  DEVEDOR(ES) FIDUCIANTE(S)  que realizará o Leilão, devidamente autorizado pelo 
CREDOR/FIDUCIÁRIO abaixo, nos termos do artigo 27, e do art. 30 da lei 9.514/1997 de 20 
de novembro de 1997 e regulamentação complementar do Sistema de Financiamento 
Imobiliário, que institui alienação fiduciária de bem imóvel, fará realizar: 
 
 
1. LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL: ALIENAÇÃO FIDUCIARIA: 

   nos   termos   do artigo 27  da  Lei 9.514 de 20  de  novembro  de  1997  e  regulamentação   

   complementar do Sistema de  Financiamento Imobiliário; 

 

2.DATAS, HORÁRIOS, LOCAL DO LEILÃO: 
1º Leilão no dia: 06/03/2020, as 11:00 horas;  Rua Senador Accioly Filho, 1625, Curitiba-PR. 
2º Leilão no dia: 16/03/2020, as 11:00 horas;  Rua Senador Accioly Filho, 1625, Curitiba-PR. 
 

3.QUALIFICAÇÃO  DO(S)  IMÓVEL(IS) –  

LOTE 01 - APARTAMENTO Nº 02  (dois),  localizado   no  Primeiro   Pavimento  do  

RESIDENCIAL MAGNÓLIA, situado de frente para a  Rua Céu Azul, nº 533,   edificado  sobre 

o Lote Urbano nº 06 da Quadra nº L-30, do Loteamento Jardim La Salle, localizado  nesse 

Município e Comarca de Toledo-PR, medindo 57,47712m² de área privativa  e  7,32712m²  de   

área de uso comum, área  de   terreno de uso exclusivo de 10,23m² (vaga de estacionamento 

descoberto nº 05) e área de terreno de uso comum de 26,0866m² com fração ideal de terreno 

de 0,0730349. Melhor descrito na matricula nº 63.602. 1º Serviço de Registro de Imóveis 

Toledo. Valor 1º Leilão: R$ 175.836,91  Valor 2º Leilão: R$ 202.034,20 

 

LOTE 02 - Apartamento nº 304, bloco nº3, localizado no terceiro pavimento do “ 

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE LYRA” situado na Avenida Esperança, 609, com 

área privativa de 43,34m², área de uso comum coberta de 6,5247m², área total construída de 

49,8647 metro quadrado, área de estacionamento descoberta com 18,00m² sendo a vaga de 

garagem nº 69/70 (livre/presa), localizada no térreo, área de uso comum descoberto de 

22,3092 m², perfazendo a área correspondente ou global de 90,1739 m², com fração ideal de 

solo e partes comum de 0,004905001 e quota do terreno de 60,3087m², contendo no mesmo 

circulação, estar/jantar, banheiro, cozinha/serviço e 02 quartos, melhor descrito na matrícula 

nº 42.737 do Serviço Registral de Cambé. Valor 1º Leilão: R$ 140.000,00 Valor 2º Leilão: 

R$ 202.034,20 

 

LOTE 03 - Unidade n. 05, do CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ESTOCOLMO, situado na Rua 

Estocolmo, 877, tem acesso pelo lado direito de quem olha da referida rua, é a quarta 

residência da esquerda para a direita; tem a área total de 50,04m², sendo 49,725m² de área 

privativa e 0,315m² de área de uso comum, correspondendo-lhe a fração ideal do terreno de 

16,833% equivalente a 111,095m² (sendo 77,78m² privativa e 33,315m² de uso comum  

circulação e acesso); confronta-se: ao noroeste com lote n. 4, ao sudeste com o lote n.2, ao 

nordeste com a unidade n.6, e ao sudoeste com a unidade n. 4; cujo condomínio está 

edificado sobre o lote n.3, com a área de 660,00m² (seiscentos e sessenta metros quadrado), 

da quadra n. 4, do Loteamento JARDIM ROBERTA, situado no período urbano deste 

Município e Comarca. Cadastro na Prefeitura Municipal: 1313460040. Melhor descrito na 

matrícula 43.028 do Registro de Imóveis 3º Serviço de Cascavel  Matricula nº 43.028. 

Valor 1º Leilão: R$ 86.078,00 Valor 2º Leilão: R$ 111.502,90 

 

LOTE 04 - Apartamento nº 303 (trezentos e três), situado no 2º pavimento tipo do Bloco “A”, 

do Edifício Residencial Aritana, localizado à Rua Ponta Grossa, nº 175, nesta cidade, com a 

área bruta de 121,0703453 m², sendo 85,345m² de área privativa e 35,7253453m² de área de 

uso comum, inclusive uma vaga de garagem com necessidade de manobrista, corresponde 

ao apartamento uma fração ideal de terreno de 3,652%, melhor descrito na matricula: 44.657 

do 1º Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Londrina. Valor 1º Leilão: R$ 

140.080,19 Valor 2º Leilão: R$ 328.599,61 

 

LOTE 05 - Data de terras nº 01-REM (Um remanescente), da Quadra nº 14, da subdivisão da 

Data nº 01, com a área total de 180,20m², (Cento e oitenta metros e vinte centímetros 

quadrados), situado no JARDIM DAS FLORES, Comarca de Apucarana, Estado do Paraná, 



tem as seguintes divisas, confrontações e metragens; AO NORTE, confronta com o Lote 02, 

com 13,60 metros: A LESTE, confronta com o Lote 1-A, com 13,25 metros: AO SUL, 

confronta com a rua Colonial, com 13,60 metros, e a OESTE, confronta com o Lote 10/A, com 

13,25m². Existe uma residência em alvenaria com 95,59m2. Melhor descrito na matricula: nº 

16.488 do 2º Serviço de Registro de Imóveis Comarca de Apucarana. Valor 1º Leilão: R$ 

163.060,70 Valor 2º Leilão: R$ 266.290,88 

 
LOTE 06 - Lote de terras sob nº. 19-A (dezenove/A), subdivisão do lote 19, da Quadra nº 51 

(cinqüenta e um), com a área de 137,50 metros quadrados, situado no Loteamento 

Residencial Interlagos, nesta cidade, dentro das seguintes divisas, metragem e 

confrontações: Ao Norte, com o Lote 08, com 5,50 metros; A Leste, com o Lote 19-Rem, com 

25,00 metros; Ao Sul, com a Rua José Ferreira de Freitas, com 5,50 metros; A Oeste, com o 

Lote 20, com 25,00 metros. Contendo sobre o referido imóvel Edificação Residencial 

Geminada em alvenaria sendo: Residência 01, com área de 69,80 metros quadrado. Melhor 

descrito na matricula nº 24.487 do Registro de Imóveis 2º Ofício Comarca de Apucarana. 

Valor 1º Leilão: R$ 121.137,89 Valor 2º Leilão: R$ 159.917,16 

 

LOTE 07 - RESIDÊNCIA 01, situada no pavimento térreo do Condomínio denominado 

RESIDENCIAL TIBAGI ATUAL, em Jataizinho-Pr., na rua Walter Gomes de Faria nº72, com a 
área total construída de 71,69 m², sendo 69,015m², de área privativa destinada a residencial 
e 2,675m², de área de uso comum  a área de terreno de 153,8125 metros quadrados, com 
quota de participação no condomínio de 50,00%, compõem-se de varanda, cozinha, 
sala,hall,BWC,02 quartos e abrigo, melhor descrito na matrícula nº 22.744. Serviço Registral 
de Imóveis IBIPORÃ-Pr. Valor 1º Leilão: R$ 128.245,54 Valor 2º Leilão: R$ 102.513,48 

 

LOTE 08 - Uma área de terreno urbano com 345,77m², lote nº 07 da quadra B, situado na 

Rua B, no loteamento Residencial Sol Nascente na cidade de Sapopema – Paraná, com as 
seguintes divisas e confrontações: Medindo 20,50 metros de frente para a Rua B: a direita de 
quem da rua olha mediu-se 29,26 metros, dividindo com o lote 06; a esquerda de quem da 
Rua olha mediu-se 34,73 metros, dividindo com a área de Reserva Legal B-2; e ao fundo com 
3,00 metros, divide com terras de Celso Gonçalves, fechando assim este levantamento. 
Existe uma casa em alvenaria medindo 62,60 m², para fins residenciais. Melhor descrito na 
matricula nº 11.373 do Registro de Imóveis Comarca de Curiúva.  Valor 1º Leilão: R$  
80.205,74 Valor 2º Leilão: R$ 83.618,09 

 

LOTE 09 - Apartamento nº 206, situado no 2º pavimento, da Torre 04, do “SPAZIO 

LEOPOLDINA”, localizado á Rua Reverendo João Batista Ribeiro Neto nº 100, desta cidade, 
medindo a área construída de utilização exclusiva de 44,8500 n², área de uso comum coberta 
de 11,5069 m², área total construída de 56,3569m², e ainda uma vaga de garagem 
descoberta nº 299 com 10,1250m² localizada no térreo, área de uso comum descoberta de 
11,5356m², perfazendo a área correspondente ou global de 78,0175 m², com fração ideal de 
solo e partes comum de 0,001097068 e quota do terreno de 38,9666m²; melhor descrito na 
matricula nº 105.203 do 1º Serviço de Registro de Imóveis Comarca de Londrina. Valor 1º 
Leilão: R$  146.713,36 Valor 2º Leilão: R$ 151.021,61 

 

LOTE 10 - Lote de terras sob  o nº 24-A (vinte e quatro-a) da quadra nº 07 (sete), com a área 

de 134,64 metros quadrados, resultante da subdivisão do lote nº 24, situado na Rua Vereador 
Antonio Galves Filho, 13, no loteamento denominado “ÁGUA DA ESPERENÇA” subdivisão 
do lote de terras nº 99/101-A, da Gleba Riberão Cafesal, nesta cidade e Comarca de Cambé, 
e se acha dentro das seguintes divisas e confrontações: “Tem inicio em um ponto entre o lote 
24B segue em frente confrontando com o lote 23 no rumo SW 57º 21’ 27” NE na distância de 
11,22 metros deste ponto segue a esquerda confrontando com a Rua Vereador Antonio 
Galves Filho e lote 46 no rumo SE 32º38’34” NW na distância de 12,00 metro deste ponto 
segue a esquerda confrontando com o lote 25 no rumo NE 57º21’27” SW em 11,22 metros 
deste ponto segue a esquerda confrontando com o lote 24B numa distância de 12,00 metros 
no rumo NW 32º38’34” SE até o ponto inicial. Inscrição Municipal em maior porção nº 
03.149.742.0240.000. Existe construção de uma casa residencial unifamiliar horizontal em 
alvenaria com área de 69,72 metros quadrado, melhor descrito na matricula nº 42.455 do 
Serviço Registral de Cambé PR. Valor 1º Leilão: R$ 132.413,65 Valor 2º Leilão: R$ 
131.096,43 

 
LOTE 11 - Lote de terras do nº 14 da quadra nº 32, com área de 192,90m², (cento e noventa 

e dois metros e noventa centímetros quadrados), situado no JARDIM JUSSARA, nesta 
cidade, tendo as seguintes divisas, metragens e confrontações: FRENTE: Pela Rua das 
Camélias, numa distância de 6,43 metros, FUNDO: Com o lote nº 09, numa distância de 6,43 
metros, LADO DIREITO: Com o lote nº 14-A, numa distancia de 30,00 metros, LADO 
ESQUERDO: Com os lotes nºs 12/13, numa distancia de 30,00 metros. Existe uma 
construção residencial em Alvenaria, medindo 51,06m², edificada sobre o imóvel constante 
desta matricula, localizada na Rua das Camélias nº 175. Melhor descrito na matricula nº 
27.117 do 1º Serviço de Registro de Imóveis Comarca de Assis Chateaubriand – Pr. 
 Valor 1º Leilão: R$  84.148,89 Valor 2º Leilão: R$ 120.474,85 
 

  



 

 
CONDIÇÕES GERAIS: 

A venda será realizada à vista.  

O arrematante vencedor pagará ao Banco do Brasil S.A., a título de sinal para garantia de 

contratação, a importância correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do lance 

vencedor.  

Em caso de lance presencial, o arrematante ou seu representante legal deve efetuar o 

respectivo pagamento no próprio ato do leilão, por meio de cheque de titularidade do 

arrematante.  

Em caso de lance online, o pagamento deverá ser efetuado por meio de depósito em conta 

corrente designada pelo Banco do Brasil S.A., em até 24 horas após o envio dos dados 

bancários.  

O arrematante vencedor deverá recolher ao Banco do Brasil S.A. o valor da proposta em até 

24 horas, contados a partir da data da informação da abertura da conta para o depósito. Após 

os pagamentos, se faz necessário o envio do comprovante para os endereços de e-mail: 

cesup.bensnaodeuso@bb.com.br e psnleiloes@psnleiloes.com.br  com a identificação do lote 

arrematado. 

Caso o arrematante não comprove o recolhimento do valor total da proposta e a 

documentação exigida, será considerado desistente do negócio e a venda será cancelada.  

Reconhecida a desistência, o arrematante vencedor perde em favor do Banco do Brasil S.A., 

a título de multa, o valor equivalente a 5% do valor da proposta e a comissão do leiloeiro, 

sem prejuízo das demais sanções cíveis e criminais cabíveis à espécie.  

Correrão por conta do comprador todas as despesas relativas à aquisição do imóvel no leilão, 

como: pagamento de comissão do leiloeiro de 5% (cinco por cento) sobre o valor de 

arrematação, que será realizado no ato da arrematação, despesas com escritura pública, 

imposto de transmissão, foro, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registrários, 

etc. 

Caso o imóvel se encontre ocupado, será vendido no estado em que se encontra não 

podendo o arrematante alegar desconhecimento das condições, características e estado de 

conservação.  

A desocupação do imóvel deverá ser providenciada pelo comprador, que assume o risco da 

ação, bem como todas as custas e despesas, inclusive honorários advocatícios, mediante 

propositura da competente reintegração na posse, na forma do artigo 30, da lei nº 9.514/97.  

O direito de preferência do devedor fiduciante, previsto no § 2º-b do artigo 27 da lei 9.514/97 

(incluído pela lei nº 13.465, de 2017), deverá ser exercido até a data da realização do 

segundo leilão, não sendo aceitos lances virtuais para o exercício desse direito. 

Paulo Setsuo Nakakogue; Leiloeiro Oficial Publico 
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