
 

EDITAL DE PRAÇA/LEILÃO 

COMARCA DE Porto União (SC) – 2ª VARA CÍVEL DE PORTO UNIAO/SC 

LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO 

MELHOR LANCE, DESDE QUE NÃO A PREÇO VIL 

DATA E HORA INÍCIO: 23/11/2021, às 10:00h  

DATA E HORA FIM:  03/12/2021, às 10:00h  

SÍTIO ELETRÔNICO (SITE): www.psnleiloes.com.br 

 
Em razão da nova modalidade digital de alienações judiciais e leilões, conforme Resolução 
236 do Conselho Nacional de Justiça, Resolução CM N. 2 de 9 de Maio de 2016, expedida 
pelo Conselho de Magistratura do Novo Código de Processo Civil, Lei 13.105/2015, a 
realização do leilão judicial, por meio eletrônico, ocorrerá nos termos do artigo 882, 
parágrafo primeiro, 886 inciso IV, artigo 887, parágrafos primeiro e segundo, do Novo CPC, 
artigo 5º, da resolução CM N. 2 de 09 de maio de 2016, expedida pelo Conselho 
Magistratura de SC, artigos 11 e 20 da resolução 236 de 13 de julho de 2016, expedida pelo 
Conselho Nacional de Justiça. A consignação de lance mínimo pelos licitantes, ocorrerá em 
50% da avaliação do(s) bem(ns) penhorado(s), nos termos do artigo 891, parágrafo único do 
Novo CPC, salvo determinação judicial em contrário.   
 
Advertências: 01) Art. 889 do Código de Processo Civil: Serão cientificados da alienação 
judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência; I - o executado, por meio de seu 
advogado ou, se não tiver procurador constituído nos autos, por carta registrada, mandado, 
edital ou outro meio idôneo; II - o co-proprietário de bem indivisível do qual tenha sido 
penhorada fração ideal; III - o titular de usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de 
superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de 
uso, quando a penhora recair sobre bem gravado com tais direitos reais; IV - o proprietário 
do terreno submetido ao regime de direito de superfície, enfiteuse, concessão de uso 
especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a penhora recair 
sobre tais direitos reais; V - o credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com 
penhora anteriormente averbada, quando a penhora recair sobre bens com tais gravames, 
caso não seja o credor, de qualquer modo, parte na execução; VI - o promitente comprador, 
quando a penhora recair sobre bem em relação ao qual haja promessa de compra e venda 
registrada; VII - o promitente vendedor, quando a penhora recair sobre direito aquisitivo 
derivado de promessa de compra e venda registrada; VIII - a União, o Estado e o Município, 
no caso de alienação de bem tombado. Parágrafo único. Se o executado for revel e não tiver 
advogado constituído, não constando dos autos seu endereço atual ou, ainda, não sendo ele 
encontrado no endereço constante do processo, a intimação considerar-se-á feita por meio 
do próprio edital de leilão; 02) A verificação do estado de conservação dos bens poderá ser 
realizada pelo pretenso arrematante, se desejado, mediante disponibilidade e 
acompanhamento de Oficial de Justiça, devendo ser solicitado na vara (art. 154 inciso I do 
CPC) ; 03) O pagamento dos encargos relativos a propriedade (transferência patrimonial) 
e/ou obrigações referentes a desmembramentos, aberturas de matrículas, averbações, bem 
como quaisquer ônus referente a regularização de área e edificações, correrão por conta do 
arrematante; 04) O procedimento expropriatório restringe-se às áreas acima 
individualizadas. Excluem-se quaisquer outras benfeitorias e/ou áreas remanescentes não 
alcançadas pelo presente instrumento editalício; 05) (Artigo 895 § 1o do CPC) A proposta 
conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelo menos 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. ; (Artigo 895 § 8o inciso I do CPC) Em diferentes condições, o juiz decidirá pela 
mais vantajosa, assim compreendida, sempre, a de maior valor; 
 
 

http://www.psnleiloes.com.br/


 
PAULO SETSUO NAKAKOGUE, Leiloeiro Público Oficial JUCESC AARC 164, devidamente 
autorizado pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Dr(a). ANDREA REGINA CALICCHIO, Juiz(a) de Direito 
da 2ª VARA CÍVEL DE PORTO UNIAO/SC, venderá em Praça/Leilão, na forma da Lei, em 
dia, hora e local supracitados, os bens penhorados no processo a seguir:  
 
Processo:  0004573-96.2011.8.24.0052 - EXECUÇÃO FISCAL;  
EXEQUENTE (01) MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO (CPF/CNPJ 83.102.541/0001-58) 
Adv. Exequente Luiz Ricardo Fantin (OAB/SC040463) Juliana 

Hochstein(oab/sc022364) Maria Eduarda Marschalk 
(OAB/PR090699)  

EXECUTADO (a) (01) CACILDO PEREIRA DA SILVA  (CPF/CNPJ 042.779.450-15) 
Adv. Executado Cicero de Assis Correia (OAB/SC027215)  
Bem(ns): Qualificação do(s) Bem (01) …………………….........………………. R$ 190.000,00 
Lotes urbanos sob n.º2, 3 e 4 da quadra hº 9 do Loteamento Jardim Monte Líbano, nesta 
cidade de Porto União-SC, com a área total de 1.080,00m² (hum mil e oitenta metros 
quadrados), com as seguintes medidas e confrontações: 36,00m de frente para a Rua Exp. 
E. Arrabar; LADO DIREITO: com 30,00m confrontando com o lote n.º 1; LADO ESQUERDO 
com 30,00, confrontando com o lote nº 5, e FUNDOS com 36,00m confrontando com o lote 
n.º 6 e 7.Contendo um barracão construído em alvenaria. Matricula n° 7.809 do Registro de 
imoveis de Porto União/SC. Venda Ad Corpus. 
Avaliação Atualizada - data/fls. R$ 190.000,00 - 12/10/2016 (ev. 131, fl. 203)  
Ônus Matrícula - Bem nº 1 
R-2/7.809 -  COMPRA E VENDA -Adquirentes: Cacildo Pereira da Silva, casado com Laura 
Fernandes da SIlva. 
R-4/7.809- PENHORA -  expedido pela 2ª vara Civel desta Cidade e Comarca de Porto 
União/SC - Autos: 0004573-96.2011.8.24.0052 - Exequente: Município de Porto União - 
Executado: Cacildo Pereira da Silva fica penhorado  o imovel constante da presente 
matricula. 
R-5/7.809- PENHORA -   -  expedido pela 2ª vara Civel desta Cidade e Comarca de Porto 
União/SC- Autos 0005037-23.2011.8.24.0052  - Exequente: Município de Porto União - 
Executado: Cacildo Pereira da Silva fica penhorado o imovel constante da presente 
matricula. 
R-6/7.809- PENHORA -   expedido pela 2ª vara Civel desta Cidade e Comarca de Porto 
União/SC- Autos 0001227-21.2003.8.24.0052 - Exequente: Fazenda Nacional (UNIÃO)  - 
Executado: Esquadria CPS Ltda e outros, fica penhorado o imovel constante da presente 
matricula. 
R-7/7.809- PENHORA -   -  expedido pela 2ª vara Civel desta Cidade e Comarca de Porto 
União/SC- Autos 0301234-51.2014.8.24.0052 - Exequente: Município de Porto União - 
Executado: Cacildo Pereira da Silva fica penhorado o imovel constante da presente 
matricula. 
AV-8/7.809- INDISPONIBILIDADE DE BENS  Processo 01339200701312009 Vara do 
Trabalho da Vara do Trabalho de Caçador/SC  fica indispónivel oimovel da presente 
matricula que se encontra em nome - Executado: Cacildo Pereira da Silva e Laura 
Fernandes da Silva. 
R-9/7.809- PENHORA -   expedido pela 2ª vara Civel desta Cidade e Comarca de Porto 
União/SC- Autos 0301772-95.2015.8.24.0052 - Exequente: MUnicipio de Porto União - 
Executado: Cacildo Pereira da Silva  , fica penhorado o imovel constante da presente 
matricula. 
AV.10/7.809- PENHORA -   expedido pela 2ª vara Civel desta Cidade e Comarca de Porto 
União/SC- Autos 5001112-50.2019.8.24.0052/SC - Exequente: MUnicipio de Porto União - 
Executado: Cacildo Pereira da Silva  , fica penhorado o imovel constante da presente 
matricula. 
 
Depositário Fiel: CACILDO PEREIRA DA SILVA (CPF:042.779.450-15). Vistoria: Rua 
Expedicionario Edmundo Arrabar, sn, Porto União/SC, CEP 89400-000. Os tributos 
incidentes sobre os bens móveis ou imóveis, multas sobre os automóveis, correrão por conta 
exclusiva do arrematante, saldo decisão judicial, nos termos dos artigos 130, parágrafo único  



 
do Código Tributário Nacional, e artigo 328 do Código de Trânsito Brasileiro. Os honorários 
do Leilão Oficial, na razão de 5% (cinco por cento), do valor do lance vencedor, ocorrerão 
por conta do arrematante, comprador, remitente ou adjudicante em caso de arrematação, 
aquisição, acordo/remição ou adjudicação, respectivamente, conforme decisão judicial. 
 
Maiores informações com o Leiloeiro Público Oficial PAULO SETSUO NAKAKOGUE, 
JUCESC AARC/164, através do site www.psnleiloes.com.br, ou através do email 
psnleiloes@psnleiloes.com.br, com endereço Venda Rua Nunes Machado 615, 80.250-000 
Curitiba Pr telefone (48) 3771 4777; 41-33233030; 41-984 176 000  
Exmo(a). Sr(a). Dr(a). ANDREA REGINA CALICCHIO, Juiz(a) de Direito do 2ª VARA CÍVEL 
DE PORTO UNIAO/SC - SOCIESC da Comarca de Porto União (SC)-SC.  

-  LE0052CV001 54 09.DOC 



 

EDITAL DE PRAÇA/LEILÃO 

COMARCA DE Porto União (SC) – 2ª VARA CÍVEL DE PORTO UNIAO/SC 

LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO 

MELHOR LANCE, DESDE QUE NÃO A PREÇO VIL 

DATA E HORA INÍCIO: 23/11/2021, às 10:00h  

DATA E HORA FIM:  03/12/2021, às 10:00h  

SÍTIO ELETRÔNICO (SITE): www.psnleiloes.com.br 

Em razão da nova modalidade digital de alienações judiciais e leilões, conforme Resolução 
236 do Conselho Nacional de Justiça, Resolução CM N. 2 de 9 de Maio de 2016, expedida 
pelo Conselho de Magistratura do Novo Código de Processo Civil, Lei 13.105/2015, a 
realização do leilão judicial, por meio eletrônico, ocorrerá nos termos do artigo 882, 
parágrafo primeiro, 886 inciso IV, artigo 887, parágrafos primeiro e segundo, do Novo CPC, 
artigo 5º, da resolução CM N. 2 de 09 de maio de 2016, expedida pelo Conselho 
Magistratura de SC, artigos 11 e 20 da resolução 236 de 13 de julho de 2016, expedida pelo 
Conselho Nacional de Justiça. A consignação de lance mínimo pelos licitantes, ocorrerá em 
50% da avaliação do(s) bem(ns) penhorado(s), nos termos do artigo 891, parágrafo único do 
Novo CPC, salvo determinação judicial em contrário.   
 
Advertências: 01) Art. 889 do Código de Processo Civil: Serão cientificados da alienação 
judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência; I - o executado, por meio de seu 
advogado ou, se não tiver procurador constituído nos autos, por carta registrada, mandado, 
edital ou outro meio idôneo; II - o co-proprietário de bem indivisível do qual tenha sido 
penhorada fração ideal; III - o titular de usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de 
superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de 
uso, quando a penhora recair sobre bem gravado com tais direitos reais; IV - o proprietário 
do terreno submetido ao regime de direito de superfície, enfiteuse, concessão de uso 
especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a penhora recair 
sobre tais direitos reais; V - o credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com 
penhora anteriormente averbada, quando a penhora recair sobre bens com tais gravames, 
caso não seja o credor, de qualquer modo, parte na execução; VI - o promitente comprador, 
quando a penhora recair sobre bem em relação ao qual haja promessa de compra e venda 
registrada; VII - o promitente vendedor, quando a penhora recair sobre direito aquisitivo 
derivado de promessa de compra e venda registrada; VIII - a União, o Estado e o Município, 
no caso de alienação de bem tombado. Parágrafo único. Se o executado for revel e não tiver 
advogado constituído, não constando dos autos seu endereço atual ou, ainda, não sendo ele 
encontrado no endereço constante do processo, a intimação considerar-se-á feita por meio 
do próprio edital de leilão; 02) A verificação do estado de conservação dos bens poderá ser 
realizada pelo pretenso arrematante, se desejado, mediante disponibilidade e 
acompanhamento de Oficial de Justiça, devendo ser solicitado na vara (art. 154 inciso I do 
CPC) ; 03) O pagamento dos encargos relativos a propriedade (transferência patrimonial) 
e/ou obrigações referentes a desmembramentos, aberturas de matrículas, averbações, bem 
como quaisquer ônus referente a regularização de área e edificações, correrão por conta do 
arrematante; 04) O procedimento expropriatório restringe-se às áreas acima 
individualizadas. Excluem-se quaisquer outras benfeitorias e/ou áreas remanescentes não 
alcançadas pelo presente instrumento editalício; 05) (Artigo 895 § 1o do CPC) A proposta 
conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelo menos 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. ; (Artigo 895 § 8o inciso I do CPC) Em diferentes condições, o juiz decidirá pela 
mais vantajosa, assim compreendida, sempre, a de maior valor; 
 
 
 

http://www.psnleiloes.com.br/


 
PAULO SETSUO NAKAKOGUE, Leiloeiro Público Oficial JUCESC AARC 164, devidamente 
autorizado pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Dr(a). ANDREA REGINA CALICCHIO, Juiz(a) de Direito 
da 2ª VARA CÍVEL DE PORTO UNIAO/SC, venderá em Praça/Leilão, na forma da Lei, em 
dia, hora e local supracitados, os bens penhorados no processo a seguir:  
 
Processo: 5000013-55.2013.8.24.0052 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA;  
EXEQUENTE (01) LAURINDO KERECZ (CPF/CNPJ 076.889.469-72) 
Adv. Exequente Danielle Masnik (OAB/SC018879)  
EXECUTADO (a) (01) JORGE LUIS HOBI  (CPF/CNPJ 286.184.759-04) 
End. Executado(a) (01) Rua: Expedicionário, 83, São Basilio Magno, União da 
Vitória/PR, CEP 84600-000  
Adv. Executado Edson Roberto Maraffon (OAB/SC022084)  
Bem(ns): Qualificação do(s) Bem (01) …………………………….........………....R$ 110.000,00 
Fração ideal correspondente a 1/5 do imóvel urbano, sob n° 145, da quadra 109, setor 02, 
Distrito 01, com a área total de 1.038,12m², com ase seguintes medidas e confrontações: 
FRENTE: 19,60 mts, confronta com a referida Rua Espedicionários, LADO DIREITO em 3 
linhas uma meindo 28,50 com o lote de Delfim Moreira, outra medindo 20,10mts confronta 
com os lotes de Delfim Moreira e Vera Vilas Boas e a última medindo 17,00mts confronta 
com o lte de Adão Litvinski. LADO ESQUEDRO 34,30mts confronta e faz esquina com a 
Rua D. Pedro I; FUNDOS - 17,80 mts e outra com 11,20 mts confronta com o lote de Celso 
José Hobi e a última medindo 22,00mts confronta com o lote de Claudia Regina Walck. 
Fração esta que pertence a uma edificação residencial 03 pavimentos (onde o executado 
detem um dos apartamentos respeitado os limites da fração. Matricula n° 16.402 do Registro 
de Imoveis de União da Vitoria/PR. Venda Ad Corpus. 
Avaliação Atualizada - data/fls. R$ 110.000,00 - 17/10/2019 (evento 311, fl. 469)  
Ônus Matrícula - Bem nº 1 
R.01/Matr.16402 – PARTILHA – o imóvel foi partilhado aos herdeiros: 1) JORGE LUIS HOBI 
casado com HIEDA SALETE PINTRO HOBI, 2) CELSO JOSÉ HOBI casado com CRISTINA 
INÊS HOBI; 3) REINOLDO HOBI FILHO; 4) MARIA LUISA HOBI ALVES BAIER casada com 
GILMAR BAIER, 5) BERNARDO ADOLFO HOBI.  
AV.02/Matr.16402 – CONVENÇÃO DO CONDOMINIO – Edificio Reinoldo Hobi. 
R.03/Matr.16402 – PENHORA – Autos: 052.09.000215-8/001 – Vara: 2ª Vara Cível de Porto 
União - Credor: Laurindo Kerecz Devedor: Jorge Luis Hobi 
AV.04/Matr.16402 – AVERBAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – entre REINOLDO HOBI FILHO E 
ROSANA DE LOURES SANTOS. 
  
CO-PROPRIETÁRIOS: 1) JORGE LUIS HOBI casado com HIEDA SALETE PINTRO HOBI, 
2) CELSO JOSÉ HOBI casado com CRISTINA INÊS HOBI; 3) REINOLDO HOBI FILHO e 
sua convivente ROSANA DE LOURES SANTOS4) MARIA LUISA HOBI ALVES BAIER 
casada com GILMAR BAIER, 5) BERNARDO ADOLFO HOBI. 
 
Depositário Fiel: JORGE LUIS HOBI (CPF:286.184.759-04). Vistoria: Rua: Expedicionário, 
83, Esquina com R. D.pedro I, São Basilio Magno, União da Vitoria/PR, CEP 84600-000. Os 
tributos incidentes sobre os bens móveis ou imóveis, multas sobre os automóveis, correrão 
por conta exclusiva do arrematante, salvo decisão judicial, nos termos dos artigos 130, 
parágrafo único do Código Tributário Nacional, e artigo 328 do Código de Trânsito Brasileiro. 
Os honorários do Leilão Oficial, na razão de 5% (cinco por cento), do valor do lance 
vencedor, ocorrerão por conta do arrematante, comprador, remitente ou adjudicante em 
caso de arrematação, aquisição, acordo/remição ou adjudicação, respectivamente, conforme 
decisão judicial. 
 
Maiores informações com o Leiloeiro Público Oficial PAULO SETSUO NAKAKOGUE, 
JUCESC AARC/164, através do site www.psnleiloes.com.br, ou através do email 
psnleiloes@psnleiloes.com.br, com endereço Venda Rua Nunes Machado 615, 80.250-000 
Curitiba Pr telefone (48) 3771 4777; 41-33233030; 41-984 176 000  
Exmo(a). Sr(a). Dr(a). ANDREA REGINA CALICCHIO, Juiz(a) de Direito do 2ª VARA CÍVEL 
DE PORTO UNIAO/SC - SOCIESC da Comarca de Porto União (SC)-SC.     -  LE0052CV001 54 09.DOC 



 

EDITAL DE PRAÇA/LEILÃO 

COMARCA DE ARMAZÉM/SC – VARA ÚNICA 

LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO 

MELHOR LANCE, DESDE QUE NÃO A PREÇO VIL 

 

DATA E HORA INÍCIO: 23/11/2021, às 10:00h  

DATA E HORA FIM:  03/12/2021, às 10:00h  

SÍTIO ELETRÔNICO (SITE): www.psnleiloes.com.br 

 
 Em razão da nova modalidade digital de alienações judiciais e leilões, conforme Resolução 
236 do Conselho Nacional de Justiça, Resolução CM N. 2 de 9 de Maio de 2016, expedida 
pelo Conselho de Magistratura do Novo Código de Processo Civil, Lei 13.105/2015, a 
realização do leilão judicial, por meio eletrônico, ocorrerá nos termos do artigo 882, 
parágrafo primeiro, 886 inciso IV, artigo 887, parágrafos primeiro e segundo, do Novo CPC, 
artigo 5º, da resolução CM N. 2 de 09 de maio de 2016, expedida pelo Conselho 
Magistratura de SC, artigos 11 e 20 da resolução 236 de 13 de julho de 2016, expedida pelo 
Conselho Nacional de Justiça. A consignação de lance mínimo pelos licitantes, ocorrerá em 
50% da avaliação do(s) bem(ns) penhorado(s), nos termos do artigo 891, parágrafo único do 
Novo CPC, salvo determinação judicial em contrário.   
 
Advertências: 01) Art. 889 do Código de Processo Civil: Serão cientificados da alienação 
judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência; I - o executado, por meio de seu 
advogado ou, se não tiver procurador constituído nos autos, por carta registrada, mandado, 
edital ou outro meio idôneo; II - o co-proprietário de bem indivisível do qual tenha sido 
penhorada fração ideal; III - o titular de usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de 
superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de 
uso, quando a penhora recair sobre bem gravado com tais direitos reais; IV - o proprietário 
do terreno submetido ao regime de direito de superfície, enfiteuse, concessão de uso 
especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a penhora recair 
sobre tais direitos reais; V - o credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com 
penhora anteriormente averbada, quando a penhora recair sobre bens com tais gravames, 
caso não seja o credor, de qualquer modo, parte na execução; VI - o promitente comprador, 
quando a penhora recair sobre bem em relação ao qual haja promessa de compra e venda 
registrada; VII - o promitente vendedor, quando a penhora recair sobre direito aquisitivo 
derivado de promessa de compra e venda registrada; VIII - a União, o Estado e o Município, 
no caso de alienação de bem tombado. Parágrafo único. Se o executado for revel e não tiver 
advogado constituído, não constando dos autos seu endereço atual ou, ainda, não sendo ele 
encontrado no endereço constante do processo, a intimação considerar-se-á feita por meio 
do próprio edital de leilão; 02) A verificação do estado de conservação dos bens poderá ser 
realizada pelo pretenso arrematante, se desejado, mediante disponibilidade e 
acompanhamento de Oficial de Justiça, devendo ser solicitado na vara (art. 154 inciso I do 
CPC) ; 03) O pagamento dos encargos relativos a propriedade (transferência patrimonial) 
e/ou obrigações referentes a desmembramentos, aberturas de matrículas, averbações, bem 
como quaisquer ônus referente a regularização de área e edificações, correrão por conta do 
arrematante; 04) O procedimento expropriatório restringe-se às áreas acima 
individualizadas. Excluem-se quaisquer outras benfeitorias e/ou áreas remanescentes não 
alcançadas pelo presente instrumento editalício; 05) (Artigo 895 § 1o do CPC) A proposta 
conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelo menos 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. ; (Artigo 895 § 8o inciso I do CPC) Em diferentes condições, o juiz decidirá pela 
mais vantajosa, assim compreendida, sempre, a de maior valor; terão preferência as ofertas  

http://www.psnleiloes.com.br/


 
 
para pagamento à vista, embora admita-se também propostas de parcelamento, mediante 
entrada de pelo menos 25% do montante e o restante em 30 mensalidades corrigidas pelo 
INPC/IBGE e acrescidas de juros de 1% ao mês, desde que constituída caução (bem móvel) 
ou hipoteca sobre o próprio bem (se imóvel). 
 
PAULO SETSUO NAKAKOGUE, Leiloeiro Público Oficial JUCESC AARC 164, devidamente 
autorizado pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Dr(a). , Juiz(a) de Direito da VARA ÚNICA DA COMARCA 
DE ARMAZÉM/SC, venderá em Praça/Leilão, na forma da Lei, em dia, hora e local 
supracitados, os bens penhorados no processo a seguir:  
Processo:                      5000013-88.2014.8.24.0159 - Cumprimento de Sentença;  
EXEQUENTE (01) ORESTES CORDEIRO DOS SANTOS (CPF/CNPJ 282.094.860-04) 
Adv. Exequente Orestes Cordeiro dos Santos (OAB/SC009475)  
EXECUTADO (a) (01) JOSE AIRTON BECKHAUSER  (CPF/CNPJ 343.136.219-20) 
Adv. Executado Carem Aparecida Bertusso (OAB/SC 20342)  
Bem(ns): Qualificação do(s) Bem (01) …………..........................………………. R$ 30.000,00 
01 Terreno urbano situado na cidade de Jaguaruna/SC , Bairro Campo Bom,com dois lotes,  
sendo que o primeiro lote contem 12,00 m de frente, por 25,00 m de fundos com a área de 
300,00 m², com as seguintes confrontações: frente a oeste,com olote n° 06 fundos, a leste 
ao sul com o lote n° 03 de outro lado, ao norte com o lote n° 07 e o segundolote contém 
12,00m, de frente,por 25,00m de fundos, com a área de 300,00m², com as seguintes 
confrontações: frente, ao oeste, com a Rua Guaruja, fundos,a Leste,com olote n° 05, 
extremando de um lado, ao Sul, com olote n° 05, ao norte, com o lote n°08, constituído pelos 
lotes n° 05, e 06, respectivamente, da quadra 09, do Loteamento Balneário Montreal. 
Matrícula n° 31.377 do 2° Registro de Imóveis de Tubarão/SC. Venda Ad Corpus. 
Avaliação R$ 30.000,00  
  
Depositário Fiel: JOSE AIRTON BECKHAUSER (CPF:343.136.219-20). Vistoria: Rua: 
Guaruja, s/n°, Campo Bom, Jaguaruna/SC, CEP 88715-000 (evento 65). Os tributos 
incidentes sobre os bens móveis ou imóveis, multas sobre os automóveis, correrão por conta 
exclusiva do arrematante, saldo decisão judicial, nos termos dos artigos 130, parágrafo único 
do Código Tributário Nacional, e artigo 328 do Código de Trânsito Brasileiro. Os honorários 
do Leilão Oficial, na razão de 5% (cinco por cento), do valor do lance vencedor, ocorrerão 
por conta do arrematante, comprador, remitente ou adjudicante em caso de arrematação, 
aquisição, acordo/remição ou adjudicação, respectivamente, conforme decisão judicial. 
 
Maiores informações com o Leiloeiro Público Oficial PAULO SETSUO NAKAKOGUE, 
JUCESC AARC/164, através do site www.psnleiloes.com.br, ou através do email 
psnleiloes@psnleiloes.com.br, com endereço Venda Rua Nunes Machado 615, 80.250-000 
Curitiba Pr telefone (48) 3771 4777; 41-33233030; 41-984 176 000  
 
Exmo(a). Sr(a). Dr(a). , Juiz(a) de Direito do VARA ÚNICA da Comarca de ARMAZÉM/SC.  
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EDITAL DE PRAÇA/LEILÃO 

COMARCA DE SANTA CECÍLIA – VARA ÚNICA 

LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO 

MELHOR LANCE, DESDE QUE NÃO A PREÇO VIL 

DATA E HORA INÍCIO: 23/11/2021, às 10:00h  

DATA E HORA FIM:  03/12/2021, às 10:00h  

SÍTIO ELETRÔNICO (SITE): www.psnleiloes.com.br 

 
 Em razão da nova modalidade digital de alienações judiciais e leilões, conforme Resolução 
236 do Conselho Nacional de Justiça, Resolução CM N. 2 de 9 de Maio de 2016, expedida 
pelo Conselho de Magistratura do Novo Código de Processo Civil, Lei 13.105/2015, a 
realização do leilão judicial, por meio eletrônico, ocorrerá nos termos do artigo 882, 
parágrafo primeiro, 886 inciso IV, artigo 887, parágrafos primeiro e segundo, do Novo CPC, 
artigo 5º, da resolução CM N. 2 de 09 de maio de 2016, expedida pelo Conselho 
Magistratura de SC, artigos 11 e 20 da resolução 236 de 13 de julho de 2016, expedida pelo 
Conselho Nacional de Justiça. A consignação de lance mínimo pelos licitantes, ocorrerá em 
50% da avaliação do(s) bem(ns) penhorado(s), nos termos do artigo 891, parágrafo único do 
Novo CPC, salvo determinação judicial em contrário.   
 
Advertências: 01) Art. 889 do Código de Processo Civil: Serão cientificados da alienação 
judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência; I - o executado, por meio de seu 
advogado ou, se não tiver procurador constituído nos autos, por carta registrada, mandado, 
edital ou outro meio idôneo; II - o co-proprietário de bem indivisível do qual tenha sido 
penhorada fração ideal; III - o titular de usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de 
superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de 
uso, quando a penhora recair sobre bem gravado com tais direitos reais; IV - o proprietário 
do terreno submetido ao regime de direito de superfície, enfiteuse, concessão de uso 
especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a penhora recair 
sobre tais direitos reais; V - o credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com 
penhora anteriormente averbada, quando a penhora recair sobre bens com tais gravames, 
caso não seja o credor, de qualquer modo, parte na execução; VI - o promitente comprador, 
quando a penhora recair sobre bem em relação ao qual haja promessa de compra e venda 
registrada; VII - o promitente vendedor, quando a penhora recair sobre direito aquisitivo 
derivado de promessa de compra e venda registrada; VIII - a União, o Estado e o Município, 
no caso de alienação de bem tombado. Parágrafo único. Se o executado for revel e não tiver 
advogado constituído, não constando dos autos seu endereço atual ou, ainda, não sendo ele 
encontrado no endereço constante do processo, a intimação considerar-se-á feita por meio 
do próprio edital de leilão; 02) A verificação do estado de conservação dos bens poderá ser 
realizada pelo pretenso arrematante, se desejado, mediante disponibilidade e 
acompanhamento de Oficial de Justiça, devendo ser solicitado na vara (art. 154 inciso I do 
CPC) ; 03) O pagamento dos encargos relativos a propriedade (transferência patrimonial) 
e/ou obrigações referentes a desmembramentos, aberturas de matrículas, averbações, bem 
como quaisquer ônus referente a regularização de área e edificações, correrão por conta do 
arrematante; 04) O procedimento expropriatório restringe-se às áreas acima 
individualizadas. Excluem-se quaisquer outras benfeitorias e/ou áreas remanescentes não 
alcançadas pelo presente instrumento editalício; 05) (Artigo 895 § 1o do CPC) A proposta 
conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelo menos 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. ; (Artigo 895 § 8o inciso I do CPC) Em diferentes condições, o juiz decidirá pela 
mais vantajosa, assim compreendida, sempre, a de maior valor; terão preferência as ofertas 
para pagamento à vista, embora admita-se também propostas de parcelamento, mediante 
entrada de pelo menos 25% do montante e o restante em 30 mensalidades corrigidas pelo 
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INPC/IBGE e acrescidas de juros de 1% ao mês, desde que constituída caução (bem móvel) 
ou hipoteca sobre o próprio bem (se imóvel). 
 
PAULO SETSUO NAKAKOGUE, Leiloeiro Público Oficial JUCESC AARC 164, devidamente 
autorizado pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Dr(a). GABRIEL MARCON DALPONTE, Juiz(a) de Direito 
da VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTA CECÍLIA/SC, venderá em Praça/Leilão, na 
forma da Lei, em dia, hora e local supracitados, os bens penhorados no processo a seguir:  
Processo: 0000495-13.2012.8.24.0056 - EXECUÇÃO FISCAL;  
EXEQUENTE (01) ESTADO DE SANTA CATARINA (CPF/CNPJ 82.951.229/0001-
76) 
EXECUTADO (a) (01) CRISTO REI MADEIRAS E TRANSPORTES  (CPF/CNPJ 
07.108.001/0001-01) 
Bem(ns): Qualificação do(s) Bem (01) …………………………….........………..... R$ 16.000,00 
40 Metros Cúbicos de Madeiras de pinus de aproveitamento, depositada na sede localizada 
na localidade de Passa dois interior do Município de Santa Cecília. 
 
Avaliação - data/fls. R$ 16.000,00 - 04/09/2019 (evento100 fl 205)  
 
Depositário Fiel: REGINALDO CORDEIRO (CPF:058.191.659-00). Vistoria: Rua:miguel 
Goetten Sobrinho, s/n°, Santa Cecilia/SC, CEP 89540-000.  
 
O valor mínimo corresponde ao da avaliação no primeiro leilão ou, alternativamente, ao 
montante de 50% sobre tal importe no segundo (salvo em se tratando de imóvel de incapaz, 
cujo mínimo é 80%), conforme arts. 891, parágrafo único, 891, I e II, e 896 do CPC; 
 
Os tributos incidentes sobre os bens móveis ou imóveis, multas sobre os automóveis, 
correrão por conta exclusiva do arrematante, saldo decisão judicial, nos termos dos artigos 
130, parágrafo único do Código Tributário Nacional, e artigo 328 do Código de Trânsito 
Brasileiro. Os honorários do Leilão Oficial, na razão de 5% (cinco por cento), do valor do 
lance vencedor, ocorrerão por conta do arrematante, comprador, remitente ou adjudicante 
em caso de arrematação, aquisição, acordo/remição ou adjudicação, respectivamente, 
conforme decisão judicial. 
 
Maiores informações com o Leiloeiro Público Oficial PAULO SETSUO NAKAKOGUE, 
JUCESC AARC/164, através do site www.psnleiloes.com.br, ou através do email 
psnleiloes@psnleiloes.com.br, com endereço Venda Rua Nunes Machado 615, 80.250-000 
Curitiba Pr telefone (48) 3771 4777; 41-33233030; 41-984 176 000  
Exmo(a). Sr(a). Dr(a). GABRIEL MARCON DALPONTE, Juiz(a) de Direito do VARA ÚNICA 
DA COMARCA DE SANTA CECÍLIA/SC - SOCIESC da Comarca de Blumenau-SC.  
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EDITAL DE PRAÇA/LEILÃO 

COMARCA DE Porto União (SC) – 2ª VARA CÍVEL DE PORTO UNIAO/SC 

LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO 

MELHOR LANCE, DESDE QUE NÃO A PREÇO VIL 

DATA E HORA INÍCIO: 23/11/2021, às 10:00h  

DATA E HORA FIM:  03/12/2021, às 10:00h  

SÍTIO ELETRÔNICO (SITE): www.psnleiloes.com.br 

 
Em razão da nova modalidade digital de alienações judiciais e leilões, conforme Resolução 
236 do Conselho Nacional de Justiça, Resolução CM N. 2 de 9 de Maio de 2016, expedida 
pelo Conselho de Magistratura do Novo Código de Processo Civil, Lei 13.105/2015, a 
realização do leilão judicial, por meio eletrônico, ocorrerá nos termos do artigo 882, 
parágrafo primeiro, 886 inciso IV, artigo 887, parágrafos primeiro e segundo, do Novo CPC, 
artigo 5º, da resolução CM N. 2 de 09 de maio de 2016, expedida pelo Conselho 
Magistratura de SC, artigos 11 e 20 da resolução 236 de 13 de julho de 2016, expedida pelo 
Conselho Nacional de Justiça. A consignação de lance mínimo pelos licitantes, ocorrerá em 
50% da avaliação do(s) bem(ns) penhorado(s), nos termos do artigo 891, parágrafo único do 
Novo CPC, salvo determinação judicial em contrário.   
 
Advertências: 01) Art. 889 do Código de Processo Civil: Serão cientificados da alienação 
judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência; I - o executado, por meio de seu 
advogado ou, se não tiver procurador constituído nos autos, por carta registrada, mandado, 
edital ou outro meio idôneo; II - o co-proprietário de bem indivisível do qual tenha sido 
penhorada fração ideal; III - o titular de usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de 
superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de 
uso, quando a penhora recair sobre bem gravado com tais direitos reais; IV - o proprietário 
do terreno submetido ao regime de direito de superfície, enfiteuse, concessão de uso 
especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a penhora recair 
sobre tais direitos reais; V - o credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com 
penhora anteriormente averbada, quando a penhora recair sobre bens com tais gravames, 
caso não seja o credor, de qualquer modo, parte na execução; VI - o promitente comprador, 
quando a penhora recair sobre bem em relação ao qual haja promessa de compra e venda 
registrada; VII - o promitente vendedor, quando a penhora recair sobre direito aquisitivo 
derivado de promessa de compra e venda registrada; VIII - a União, o Estado e o Município, 
no caso de alienação de bem tombado. Parágrafo único. Se o executado for revel e não tiver 
advogado constituído, não constando dos autos seu endereço atual ou, ainda, não sendo ele 
encontrado no endereço constante do processo, a intimação considerar-se-á feita por meio 
do próprio edital de leilão; 02) A verificação do estado de conservação dos bens poderá ser 
realizada pelo pretenso arrematante, se desejado, mediante disponibilidade e 
acompanhamento de Oficial de Justiça, devendo ser solicitado na vara (art. 154 inciso I do 
CPC) ; 03) O pagamento dos encargos relativos a propriedade (transferência patrimonial) 
e/ou obrigações referentes a desmembramentos, aberturas de matrículas, averbações, bem 
como quaisquer ônus referente a regularização de área e edificações, correrão por conta do 
arrematante; 04) O procedimento expropriatório restringe-se às áreas acima 
individualizadas. Excluem-se quaisquer outras benfeitorias e/ou áreas remanescentes não 
alcançadas pelo presente instrumento editalício; 05) (Artigo 895 § 1o do CPC) A proposta 
conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelo menos 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. ; (Artigo 895 § 8o inciso I do CPC) Em diferentes condições, o juiz decidirá pela 
mais vantajosa, assim compreendida, sempre, a de maior valor; 
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PAULO SETSUO NAKAKOGUE, Leiloeiro Público Oficial JUCESC AARC 164, devidamente 
autorizado pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Dr(a). ANDREA REGINA CALICCHIO, Juiz(a) de Direito 
da 2ª VARA CÍVEL DE PORTO UNIAO/SC, venderá em Praça/Leilão, na forma da Lei, em 
dia, hora e local supracitados, os bens penhorados no processo a seguir:  
 
Processo: 0002173-31.2019.8.24.0052 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA;  
EXEQUENTE (01) MARCOS DOS SANTOS (CPF/CNPJ 047.200.309-71) 
Adv. Exequente Frederico Slomp Neto (OAB/PR039082)  
EXECUTADO (a) (01) ALEX PEREIRA  (CPF/CNPJ 073.625.929-57) 
End. Executado(a) (01) Rua Prudente de Morais, 516, Centro, União da Vitória/PR, 
CEP 84600-125  
Adv. Executado Hellen Cristina Wolf (OAB/PR030970)  
Bem(ns): Qualificação do(s) Bem (01) …………………………….........……………R$ 5.505,00 
01 Veículo GM/Chevette SL, 1988/1989,  álcool,  cor branco, placas ABS7529, Renavam 
0052.265794-0, chassi 9BGTC11UKJC118660. 
 
Avaliação: R$ 5.505,00 - 11/05/2020 (ev.110, fl.235)  
Ônus - Bem nº 1 - DETRAN R$ 321,28 ATÉ 27/09/2021 
 
Depositário Fiel: ALEX PEREIRA (CPF:073.625.929-57). Vistoria: Rua Prudente de Morais, 
516, Centro, União da Vitória/PR, CEP 84600-125. Os tributos incidentes sobre os bens 
móveis ou imóveis, multas sobre os automóveis, correrão por conta exclusiva do 
arrematante, saldo decisão judicial, nos termos dos artigos 130, parágrafo único do Código 
Tributário Nacional, e artigo 328 do Código de Trânsito Brasileiro. Os honorários do Leilão 
Oficial, na razão de 5% (cinco por cento), do valor do lance vencedor, ocorrerão por conta do 
arrematante, comprador, remitente ou adjudicante em caso de arrematação, aquisição, 
acordo/remição ou adjudicação, respectivamente, conforme decisão judicial. 
 
Maiores informações com o Leiloeiro Público Oficial PAULO SETSUO NAKAKOGUE, 
JUCESC AARC/164, através do site www.psnleiloes.com.br, ou através do email 
psnleiloes@psnleiloes.com.br, com endereço Venda Rua Nunes Machado 615, 80.250-000 
Curitiba Pr telefone (48) 3771 4777; 41-33233030; 41-984 176 000  
Exmo(a). Sr(a). Dr(a). ANDREA REGINA CALICCHIO, Juiz(a) de Direito do 2ª VARA CÍVEL 
DE PORTO UNIAO/SC - SOCIESC da Comarca de Porto União (SC)-SC.  
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EDITAL DE PRAÇA/LEILÃO 

COMARCA DE Porto União (SC) – 2ª VARA CÍVEL DE PORTO UNIAO/SC 

LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO 

MELHOR LANCE, DESDE QUE NÃO A PREÇO VIL 

DATA E HORA INÍCIO: 23/11/2021, às 10:00h  

DATA E HORA FIM:  03/12/2021, às 10:00h  

SÍTIO ELETRÔNICO (SITE): www.psnleiloes.com.br 

 
Em razão da nova modalidade digital de alienações judiciais e leilões, conforme Resolução 
236 do Conselho Nacional de Justiça, Resolução CM N. 2 de 9 de Maio de 2016, expedida 
pelo Conselho de Magistratura do Novo Código de Processo Civil, Lei 13.105/2015, a 
realização do leilão judicial, por meio eletrônico, ocorrerá nos termos do artigo 882, 
parágrafo primeiro, 886 inciso IV, artigo 887, parágrafos primeiro e segundo, do Novo CPC, 
artigo 5º, da resolução CM N. 2 de 09 de maio de 2016, expedida pelo Conselho 
Magistratura de SC, artigos 11 e 20 da resolução 236 de 13 de julho de 2016, expedida pelo 
Conselho Nacional de Justiça. A consignação de lance mínimo pelos licitantes, ocorrerá em 
60% da avaliação do(s) bem(ns) penhorado(s), nos termos do artigo 891, parágrafo único do 
Novo CPC, salvo determinação judicial em contrário.   
 
Advertências: 01) Art. 889 do Código de Processo Civil: Serão cientificados da alienação 
judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência; I - o executado, por meio de seu 
advogado ou, se não tiver procurador constituído nos autos, por carta registrada, mandado, 
edital ou outro meio idôneo; II - o co-proprietário de bem indivisível do qual tenha sido 
penhorada fração ideal; III - o titular de usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de 
superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de 
uso, quando a penhora recair sobre bem gravado com tais direitos reais; IV - o proprietário 
do terreno submetido ao regime de direito de superfície, enfiteuse, concessão de uso 
especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a penhora recair 
sobre tais direitos reais; V - o credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com 
penhora anteriormente averbada, quando a penhora recair sobre bens com tais gravames, 
caso não seja o credor, de qualquer modo, parte na execução; VI - o promitente comprador, 
quando a penhora recair sobre bem em relação ao qual haja promessa de compra e venda 
registrada; VII - o promitente vendedor, quando a penhora recair sobre direito aquisitivo 
derivado de promessa de compra e venda registrada; VIII - a União, o Estado e o Município, 
no caso de alienação de bem tombado. Parágrafo único. Se o executado for revel e não tiver 
advogado constituído, não constando dos autos seu endereço atual ou, ainda, não sendo ele 
encontrado no endereço constante do processo, a intimação considerar-se-á feita por meio 
do próprio edital de leilão; 02) A verificação do estado de conservação dos bens poderá ser 
realizada pelo pretenso arrematante, se desejado, mediante disponibilidade e 
acompanhamento de Oficial de Justiça, devendo ser solicitado na vara (art. 154 inciso I do 
CPC) ; 03) O pagamento dos encargos relativos a propriedade (transferência patrimonial) 
e/ou obrigações referentes a desmembramentos, aberturas de matrículas, averbações, bem 
como quaisquer ônus referente a regularização de área e edificações, correrão por conta do 
arrematante; 04) O procedimento expropriatório restringe-se às áreas acima 
individualizadas. Excluem-se quaisquer outras benfeitorias e/ou áreas remanescentes não 
alcançadas pelo presente instrumento editalício; 05) (Artigo 895 § 1o do CPC) A proposta 
conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelo menos 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. ; (Artigo 895 § 8o inciso I do CPC) Em diferentes condições, o juiz decidirá pela 
mais vantajosa, assim compreendida, sempre, a de maior valor; 
 
PAULO SETSUO NAKAKOGUE, Leiloeiro Público Oficial JUCESC AARC 164, devidamente 
autorizado pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Dr(a). ANDREA REGINA CALICCHIO, Juiz(a) de Direito 

http://www.psnleiloes.com.br/


da 2ª VARA CÍVEL DE PORTO UNIAO/SC, venderá em Praça/Leilão, na forma da Lei, em 
dia, hora e local supracitados, os bens penhorados no processo a seguir:  
 
Processo:  0003070-16.2006.8.24.0052 - EXECUÇÃO FISCAL;  
EXEQUENTE (01) UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (CPF/CNPJ 00.394.460/0216-53) 
EXECUTADO (a) (01) NIVALDO MARTINS  (CPF/CNPJ 218.516.899-15) 
End. Executado(a) (01) Rio Vermelho, S/N°, Irineópolis/SC, CEP 89440-000  
Adv. Executado Ricardo Beninca (OAB/SC 23114)  
Bem(ns): Qualificação do(s) Bem (01) …………………….........………………. R$ 21.197,22 
01 (um) Trator Valmet 92 Diesel,cor amarelo n° domotor 229.04.284667. 
Avaliação Atualizada - data/fls. R$ 21.197,22 - 10/08/2018 (ev.314, fl. 521 e 773)  
Ônus   
 
Depositário Fiel: NIVALDO MARTINS (CPF:218.516.899-15). Vistoria: Rio Vermelho, S/N°, 
Irineópolis/SC, CEP 89440-000. Os tributos incidentes sobre os bens móveis ou imóveis, 
multas sobre os automóveis, correrão por conta exclusiva do arrematante, saldo decisão 
judicial, nos termos dos artigos 130, parágrafo único do Código Tributário Nacional, e artigo 
328 do Código de Trânsito Brasileiro. Os honorários do Leilão Oficial, na razão de 5% (cinco 
por cento), do valor do lance vencedor, ocorrerão por conta do arrematante, comprador, 
remitente ou adjudicante em caso de arrematação, aquisição, acordo/remição ou 
adjudicação, respectivamente, conforme decisão judicial. 
 
Maiores informações com o Leiloeiro Público Oficial PAULO SETSUO NAKAKOGUE, 
JUCESC AARC/164, através do site www.psnleiloes.com.br, ou através do email 
psnleiloes@psnleiloes.com.br, com endereço Venda Rua Nunes Machado 615, 80.250-000 
Curitiba Pr telefone (48) 3771 4777; 41-33233030; 41-984 176 000  
Exmo(a). Sr(a). Dr(a). ANDREA REGINA CALICCHIO, Juiz(a) de Direito do 2ª VARA CÍVEL 
DE PORTO UNIAO/SC - SOCIESC da Comarca de Porto União (SC)-SC.  
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