
 
Lote               Processo                                             Descrição                                                      Avaliação (R$) 

IMÓVEIS 

3401 0003602-34.2007.8.16.0001 
20ª VC 

Casa 15, Cond.Horizontal Jd.Moderna, Av.Dr. Eugenio 
Bertolli 3.232, Curitiba, sendo a 8ª casa a contar da esq.quem 
adentra ao condomínio, c/2 pav., alvenaria c/área excl. 
188,27m2, sendo área comum constr.2,52m2 (salão de festa e 
guarita), área constr. global 190,79m2, cuja constr.ocupa a área 
110,75m2, sendo de uso exclusivo a quota do terreno 
206,30m2, localizado em volta da casa, destinado a jardim e 
quintal, uma quota de terreno de uso comum de 117,8932m2 
(rua interna, playground, área de laser etc), tudo perfazendo a 
quota de solo de 434,9432m2, correspondendo a fração ideal de 
solo e parte comuns de 0,039379, condomínio este constr. lote 
terreno  5-B, resultante da subdiv. Lote 06, Pl.Herdeiros de 
Francisco Peruci, sit.Santa Felicidade, de forma irregular, 
perfazendo área  11.045,27m2, matr. 74.713 - 9ª CRI Curitiba. 
Venda “Ad Corpus”. 

697.454,51 

1ª HASTA –  24/04  /  2ª HASTA –  05/05   

3ª HASTA –  22/05  /  4ª HASTA –  02/06 

DIVERSOS 

3420 0003194-57.2013.8.16.0187 
Juizado Especial Cível de Curitiba - CIC 

 

 

02 Cadeiras Odontológicas Gnatus mod.Consultório Olympik V7 
F Opti 127v – 60 hz N/S 0066073018 Fab. 10/11/2005 e N/S 
0067390002 Fab. 19/12/2005. 

19.654,12     

www.nakakogueleiloes.com.br 

 



 

     EDITAL DE PRAÇA E LEILÃO 
 
 

A Doutora Camile Santos de Souza Siqueira, Juíza de Direito Substituta da 20º Vara Cível 
do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, Estado Do Paraná, FAZ SABER a 
todos quantos virem o presente, ou dele conhecimento tiverem que nos autos abaixo descritos foram 
designados dia e hora para praça / leilão do bem penhorado, a ser realizado pelo Sr. Paulo Roberto 
Nakakogue, Leiloeiro Oficial matriculado perante a Junta Comercial do Paraná sob o nº 12/048L, como 
segue: 

 
1ª Hasta Pública: dia 24/04/2017 às 09h30min, se feriado, primeiro dia útil, subseqüente, 

ocasião que o bem será vendido por valor igual ou superior ao da avaliação.    
                         

                             2ª Hasta Pública: dia 05/05/2017 às 09h30min, se feriado, primeiro dia útil, 
subseqüente No caso não haver  interessados na hasta anterior e será vendido pela melhor oferta, 
ressalvado os casos de preço vil, nos termos do artigo 692 do Código de Processo Civil, entendido este 
como inferior a 65% (sessenta e cinco por cento) do valor  da (re) avaliação corrigida. 
 Local: Rua Senador Accioly Filho, 1625, bairro CIC, na cidade de Curitiba - Pr.         
 
Autos nº.                                         0003602-34.2007.8.16.0001 (959/2007)–Ação de Cobrança 
Autos                                               20ª  Vara Cível de Curitiba 
Exequente (CPF/CNPJ)                 CONDOMÍNIO HORIZONTAL JARDIM MODENA (CNPJ 
04.279.665/0001-37) (fls. 02)  
Adv. Exequente Alessandro Agnolin (OAB/PR 22.692) (fls. 15/656) 
Executado (a) (CPF/CNPJ)  KAREN MEDEIROS (CPF 384.811.971-49)(fls. 404/443)                                                                                                                                                               
Endereço Executado(a) Av. Manoel Ribas nº 2.420 torre 05 ap 33  - CEP 80.810-002 -Mercês, 
Curitiba/PR. (fls. 726)  
Adv. Executado Maximo Vinícius de Bassi (OAB/PR 59.362) (fls. 503) 
Depositário Fiel Karen Medeiros (fls. 458) 
Endereço da Guarda Av. Doutor Eugenio Bertololi, 3.232, Casa 15 – Santa Felicidade Curitiba/PR. (fls. 
02/04) 
Data da Penhora 26/11/2013 (fls. 458) 
Débito Primitivo - data/fls R$  837.338,42 - 30/11/2016 (fls. 778/781) 
Débito Atualizado - data/fls R$  866.866,29 de 06/02/2017 
Qualificação do(s) Bem(ns)
 ...............................................................................................................................
R$   697.454,51  
Casa nº 15 (quinze), do Condomínio Horizontal Jardim Moderna, situado na Av. Doutor Eugenio Bertolli 
nº 3.232, nesta Capital, com frente para a rua particular do condomínio que dá acesso a via pública, 
sendo a oitava casa a contar da esquerda de quem adentra ao condomínio, pela rua particular, com dois 
pavimentos, construção de alvenaria com área exclusiva de 188,27m2, sendo área comum construída 
de 2,52m2 (salão de festa e guarita), perfazendo a área construída correspondente ou global de 
190,79m2, cuja construção ocupa do terreno a área de 110,75m2, sendo de uso exclusivo a quota do 
terreno de 206,30m2, localizado em volta da casa, destinado a jardim e quintal, uma quota de terreno de 
uso comum de 117,8932m2 (rua interna, playground, área de laser etc), tudo perfazendo a quota de 
solo de 434,9432m2, correspondendo a fração ideal de solo e parte comuns de 0,039379, condomínio 
este construído sobre lote de terreno  5-B, resultante da subdivisão do lote nº 06, da Planta Herdeiros 
de Francisco Peruci, situado em Santa Felicidade, nesta cidade, de forma irregular, medindo 16,50 
metros de frente para a Rua Eugenio Bertolli, do lado direito de quem  da referida rua olha o imóvel, 
289,70 metros, em sete linhas, a primeira medindo 23,00 metros, a segunda defletindo a esquerda  em 
22,70 metros, ambas confrontando com o lote 6-A, a terceira defletindo a direita em 132,00 metros onde 
confronta com o lote fiscal 168.000, a quarta  medindo 16,00 metros, onde confronta com a ruas Carlos 
Manfron e quinta medindo 40 metros, onde confronta com os lotes fiscais163.000, 164.000, a sexta 
medindo 16,00 metros, onde confronta com a rua Sam Martin e a sétima medindo 40,00 metros, onde 
confronta com os lotes fiscais 144.000 e 145.000, tendo na linha de fundos47,50 metros, em duas 
linhas, a primeira medindo 16,35 metros e a segunda medindo 31,15 metros, ambas confrontando com 
o prolongamento da rua Padre Jose Artini, fechando o perímetros e perfazendo uma área de 
11.045,27m2, objeto da matricula nº 74.713 do Cartório da 9ª Circunscrição Imobiliária de Curitiba. 
Avaliação Primitiva - data/fls R$  692.834,00  – 07/10/2016 (fls. 710)  



Avaliação Atualizada - data/fls R$  697.454,51 de 06/02/2017 
 
Débito IPTU: 10.716,53  Até 16/02/2017  
ONUS DE CONDOMINIO NÃO LEVANTADO 
R.10-74.713 -  Penhora Dos Autos sob 0003602-34.2007.8.16.0001 (959/2007)–Ação de Cobrança 
em que  é exeqüente Condomínio Horizontal Jardim Modena  e executado  Karen Medeiros. 
 
Através deste edital ficam intimados as partes (C.P.C. Art. 687 e Art 3º da Lei de Introdução do Código 
Civil Brasileiro) (Art. 1501 do Código Cível Brasileiro), os arrematantes e terceiros interessados.. Os 
bens móveis e imóveis serão leiloados no estado de conservação em  que se encontram, não cabendo 
reclamações, desistências, cancelamento ou devoluções. Nos imóveis a venda é "ad-corpus";As 
IMAGENS no SITE e INFORMES PUBLICITÁRIO são de caráter secundário e efeito estritamente 
ilustrativo; incumbe ao arrematante:  a) Pagar a comissão de 5% sobre o  valor do bem arrematado ao 
leiloeiro.  b) Verificar e/ou quitar eventuais débitos referentes a  condomínio do imóvel arrematado, bem 
com providenciar o pagamento das despesas relativas ao registro da transmissão da propriedade, 
inclusive as concernentes ao cancelamento de penhoras, hipotecas e despesas relativas ao seguro, se 
houverem. c)pagar despesas relativas à remoção dos bens arrematados.d) verificar o estado em que se 
encontra o bem antes da arrematação. A título de Honorários do Leiloeiro, serão devidos os seguintes 
valores: a) no caso de arrematação o percentual de 5% sobre o valor do arremate, a ser arcado pelo 
arrematante; b) no caso de Adjudicação, o percentual de 2% sobre o valor da avaliação, a ser pago pelo 
exeqüente, quais são devidos pelo simples ATO PRATICADO (Decreto Federal nº 21.981/32), 
assumindo o arrematante, o adjudicante, o remitente, as partes e terceiros interessados o ônus desta 
despesa;  Ainda, é de total responsabilidade dos Arrematantes o pagamento de TODOS os ônus e 
impostos, tais como ICMS, ITBI e outros que incidam sobre a venda; Poderá ser registrado na Certidão 
de Praça e Leilão, o último e o penúltimo Lançador do Leilão; se o último não cumprir as formalidades 
legais, o penúltimo poderá ser chamado, a critério do Juízo, desde que o mesmo cumpra as condições 
do último lançador; Erratas, ônus, Despesas informadas e anunciadas antes da Hasta Pública integram 
o Edital de Leilão, Os participantes do Leilão estarão sujeitos ao Artigo 335 do CPC,  contra  aqueles  
que impedirem,  perturbarem,  fraudarem,afastarem ou procurarem afastar licitantes por meios ilícitos, 
com os agravantes dos  crimes praticados contra a ordem pública e violência; Ficam intimada(os) as(os) 
executada(os) de que o prazo para apresentação de quaisquer medidas processuais contra os atos de 
expropriação como embargos ou recursos começará a fluir após a realização da Hasta Pública, 
Independentemente de nova Intimação e de que poderá remir a execução pagando o principal e 
acessórios, até antes da arrematação e/ou adjudicação (art. 651 do CPC), e que as hastas públicas 
somente serão suspensas com a comprovação tempestiva do  pagamento de todos os valores devidos, 
inclusive despesas do Sr. Leiloeiro para a realização dos atos. Os arrematantes de bens imóveis os 
recebem livres de hipotecas, penhoras e débitos anteriores relativos ao IPTU, na forma do art. 130, 
parágrafo único, do CTN, sujeitando-se, entretanto, a eventuais outros ônus existentes sobre cada bem, 
e às despesas relativas à Transcrição e transferências dos Imóveis (ITBI e emolumentos do Ofício de 
Registro de Imóveis). 
Caso os Exeqüentes, Executados, Sócios/Equiparados (art. 687, § 5º do CPC) e Cônjuges, bem assim 
os credores hipotecários não sejam encontrados  ou  cientificados, por qualquer razão, da data de Praça 
e Leilão, valerá o presente Edital de Intimação de Praça e Leilão. Se, por justo motivo, o ato não se 
realizar nas datas aprazadas, terá lugar no primeiro dia útil seguinte, nos mesmos horários. E para que 
chegue ao conhecimento dos interessados e não  possam, de futuro, alegar ignorância, mandou expedir 
o presente que será afixado no local de costume, na forma da lei. Eu, __________________________ 
PAULO ROBERTO NAKAKOGUE, Leiloeiro Oficial o fiz digitar e subscrevi.  

 
 
 
Curitiba, 04 de Abril de 2017. 

 
                                   PAULO ROBERTO NAKAKOGUE  
                                   Leiloeiro Público Oficial  
                                   Matr. 12/048-L – JUCEPAR - CPF nº. 041.361.129-98 
                                       (41) 9501 9400 – (41) 3092-6400    
 

 



 
EDITAL DE PRAÇA E LEILÃO 

 
O Doutor Rafael de Araújo Campelo  Juiz de Direito  Substituto do Juizado Especial Cível, do Foro 
Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, Estado Do Paraná – Fórum Descentralizado 
da Cidade Industrial. FAZ SABER a todos quantos virem o presente, ou dele conhecimento tiverem que, 
nos autos abaixo descritos foram designados dia e hora para praça / leilão do bem penhorado, como 
segue: 1º Leilão: 24/04/2017 às 09h30min, se feriado, primeiro dia útil, subseqüente por valor igual 
ou superior ao da avaliação, 2º Leilão: 05/05 /2017 às 09h30min, 3º Leilão: 22/05/2017 às 09h30min, 
4º Leilão: 05/05 /2017 às 09h30min,  podendo ser vendido pela melhor oferta, ressalvado os casos de 

preço vil, entendido este como inferior a 50% (cinquenta por cento) nos termos do artigo 692 do Código 
de Processo Civil.  
Local: Rua Senador Accioly Filho, 1625 - Ctba, Pr.       
 

Autos nº. 0003194-57.2013.8.16.0187 – Procedimento do Juizado Especial Cível 
Autos Juizado Especial Cível de Curitiba - CIC 
Exequente (CPF/CNPJ) LILIAN FARIA DOS SANTOS (CPF 005.340.249-98) (fl. 01) 
Executado (a) (CPF/CNPJ) (01) UTIDA CLINICA ORTODONTICA S/C LTDA.  (CNPJ 
07.872.348/0001-18)  (fl.01)  .  
Endereço Executado(a) (01) Rua Pedro Ivo, 198 4º andar – Curitiba/PR CEP 80.010-020 (mov. 1.1 
fls. 03) 
Depositário Fiel Franklin Keydi Hase  (CPF 748.651.459-15) (mov. 92.1 fls. 186) 
Penhora realizada – data/fls 11/11/2015 (mov. 92.1 fls. 186)  
Débito Primitivo - data/fls R$  12.873,71  -  21/05/2015 (mov. 77.4 fls.151) 
Débito Atualizado - data/fls R$  17.701,59 – 13/02/2017 
Qualificação do(s) Bem (01) ............................................................................................... R$  
19.654,12     
02 Cadeiras Odontológicas Gnatus modelo Consultório Olympik V7 F Opti 127v – 60 hz N/S 
0066073018 Fab. 10/11/2005 e N/S 0067390002 Fab. 19/12/2005, valor unitário R$ 9.000,00. 
Avaliação Primitiva - data/fls R$ 18.000,00  - 11/11/2015 (mov. 92.1 fls.186) 
Avaliação Atualizada - data/fls R$  19.654,12 – 13/02/2017  
 
 Através deste edital ficam intimados as partes (C.P.C. Art. 687 e Art 3º da Lei de Introdução do Código 
Civil Brasileiro) (Art. 1501 do Código Cível Brasileiro), os arrematantes e terceiros interessados. Os 
bens móveis e imóveis serão leiloados no estado de conservação em  que se encontram, não cabendo 
reclamações, desistências, cancelamento ou devoluções. Nos imóveis a venda é "ad-corpus";  As 
IMAGENS no SITE e INFORMES PUBLICITÁRIO são de caráter secundário e efeito estritamente 
ilustrativo; Sobre o Valor da arrematação incidirá o percentual de 5% a ser arcado pelo arrematante, à 
titulo de pagamento dos honorários do leiloeiro, quais são devidos pelo simples ATO PRATICADO 
(Decreto Federal nº 21.981/32), assumindo o arrematante, o adjudicante, o remitente, as partes e 
terceiros interessados o ônus desta despesa;  Ainda, é de total responsabilidade dos Arrematantes o 
pagamento de TODOS os ônus e impostos, tais como ICMS, ITCMD e outros que incidam sobre a 
venda; Poderá ser registrado na Certidão de Praça e Leilão, o último e o penúltimo Lançador do Leilão; 
se o último não cumprir as formalidades legais, o penúltimo poderá ser chamado, a critério do Juízo, 
desde que o mesmo cumpra as condições do último lançador; Erratas, ônus, Despesas informadas e 
anunciadas antes da Hasta Pública integram o Edital de Leilão, Os participantes do Leilão estarão 
sujeitos ao Artigo 335 do CPC,  contra  aqueles  que impedirem,  perturbarem,  fraudarem,afastarem ou 
procurarem afastar licitantes por meios ilícitos, com os agravantes dos  crimes praticados contra a 
ordem pública e  violência; Ficam intimada(os) as(os) executada(os) de que o prazo para apresentação 
de quaisquer medidas processuais contra os atos de expropriação como embargos ou recursos 
começará a fluir após a realização da Hasta Pública, Independentemente de nova Intimação; Caso os 
Exeqüentes, Executados, Sócios/Equiparados (art. 687, § 5º do CPC) e Cônjuges não sejam 
encontrados  ou  cientificados, por qualquer razão, da data de Praça e Leilão, valerá o presente Edital 
de Intimação de Praça e Leilão. E para que chegue ao conhecimento dos interessados e não  possam, 
de futuro, alegar ignorância, mandou expedir o presente que será afixado no local de costume, na forma 
da lei.  
Eu, __________________________ PAULO ROBERTO NAKAKOGUE, Leiloeiro Oficial - Matrícula nº 
12/048L, o fiz digitar e subscrevi.  
 



   Curitiba, 04 de Abril de 2017.   
 
 

Rafael de Araújo Campelo 
                                                                            Juiz de Direito  Substituto                    LE0001JE0 

 


