
EDITAL DE HASTA PÚBLICA E INTIMAÇÃO 

O Doutor Franciele Cit Juiz de Direito da 20ª VARA CÍVEL DE CURITIBA, 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, como segue:  
 
PRIMEIRO(A) LEILÃO/PRAÇA: Dia 22 de junho de 2020 às 09:30, que se realizará na 
Local:  Rua Senador Acciolly Filho, 1625 - Ctba/PR., por lance não inferior ao valor da 
avaliação. 
 
SEGUNDO(A) LEILÃO/PRAÇA:  Dia 03 de julho de 2020 às 09:30, que se realizará na 
Local: Rua Senador Acciolly Filho, 1625 - Ctba/PR., para a venda a quem mais der, desde 
que não se constitua preço vil, assim considerado o lance inferior a 65%  da avaliação. 
 
Autos nº. 0007620-69.2005.8.16.0001 - Cumprimento de sentença 
Vara 20ª VARA CÍVEL DE CURITIBA 
Exequente (01) CONDOMINIO AUGUSTO RUSCHI (CPF/CNPJ 
00.666.121/0001-77) 
End. Exequente Rua Padre Anchieta, 2690, ap. 1402  , Curitiba/PR CEP: 
81450-410 mov.127.1 fls.1339 
Adv. Exequente José Roberto Dutra Hagebock (OAB/PR 12.664)  mov. 1.5, fls. 
99 
Executado (a) (01) JAIMERSON MENDES DOS SANTOS  (CPF/CNPJ 
519.413.179-87) 
End. Executado(a) (01) Rua Padre Anchieta, 2690, ap. 1402, Bigorrilho , Curitiba/PR 
CEP: 80.730-000 mov.127.1 fls.1339 
Adv. Executado José Correa Ferreira (OAB/PR 3.776); Altamir Alves dos Anjos 
(OAB/PR 3.776) e Eduardo Chede Júnior (OAB-PR 50.614)  mov. 1.10, 1.83, fls. 185, 1075 
Depositário Fiel (1) Depositário Público da  Comarca  
End. da Guarda (01) Rua Padre Anchieta, 2690, ap. 1402 , Bigorrilho , Curitiba/PR 
CEP: 80.730-000 mov. 1.8 fls. 165 
Penhora realizada  20/11/2007 (mov.1.8 fls. 165) 
Débito Primitivo R$  509.736,31   - 03/04/2018 (mov. 32.2 fl. 1187) 
Débito Atualizado R$  693.043,69  - 01/04/2020  
Qualificação do(s) Bem (01) …………………………….........…………....... R$      441.149,70  
Apartamento sob nº 1402, (mil quatrocentos e dois), tipo II, com área construída privativa de 
85,22m2, área comum de 18,1943m2 totalizando a área construída de 103,4143m2, 
localizado no 17º pavimento ou 14º andar do Edifício Champagnat Residence Augusto 
Ruschi, sito à Rua Padre Anchieta, 2690, nesta Capital e a fração ideal equivalente a 
0,0145811 que lhe corresponde nas partes comuns e no terreno onde o dito edifício está 
construído, terreno esse construído do lote de terreno B. oriundo da subdivisão do terreno 
resultante da unificação dos lotes nºs. 6-B, 6-C/7-A1, 6-D/7-A-2, 6-E/7-A-3/7-B-1 e 6-F da 
planta herdeiros do Pedro e Luiza Zilioto, com planta arquivada nesta ofício sob nº 
48.971/87-P, com indicação fiscal nº 15-011-068.000-8 do Cadastro Municipal situado no 
bairro Campina da Siqueira medindo 30,40m (trinta metros e quarenta centímetros) de frente 
para rua Padre Anchieta, por 41,40m (quarenta e um metros e quarenta centímetros) de 
extensão da frente aos fundos do lodo direito de quem da citada rua olha o imóvel, onde 
confronta com o lote A, do lado esquerdo mede 27,00m (vinte e sete metros) e confronta 
com o lote 6-A e na linha de fundos mede 33,64m (trinta e três metros e sessenta e quatro 
centímetros) e confronta com o lote 5-A de forma irregular, perfazendo a área de 1.039,68m. 
Matrícula 41.884 do 1º CRI Curitiba/PR.  Venda “Ad Corpus”. 
 
Avaliação Primitiva  R$  429.232,22  - 24/09/2019 (mov.147.1 fls.1366/1367)(mov.119.1 fls.1318) 

Avaliação Atualizada R$  441.149,70  - 01/04/2020  



 
ÔNUS DA MATRÍCULA:  
Matrícula: 
-AV-1-41.884- HIPOTECA. Credor: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A. Devedor: 
SOC. CONST. TAJI MARRAL LTDA. 
-R.3-41.884 – PENHORA. Autos 20873/1998 da 1ª Vara de Trabalho de Curitiba- PR. 
Exeqüente: ANTÔNIO SCROCINSKI e outro. Executado: SOCIEDADE CONST. TAJI 
MARRAL LTDA. 
-AV-4-41.884- EXISTÊNCIA DE AÇÃO- Autos 33.314/1995 (64-56.1995.8.16.0014) da 1ª 
Vara da Fazenda Pública de Curitiba. Executado: SOCIEDADE CONSTRUTORA TAJI 
MARRAL. 
-R.5-41.884 – ARRESTO. Nos autos nº 76.087/2008 (14120-79.2008.8.16.0185) da 2ª Vara 
da Fazenda Pública Falência e Concordada. Exeqüente: MUNICÍPIO DE CURITIBA. 
Executado: SOC. CONST. TAJI MARRAL LTDA.  
-R.6-41.884 – PENHORA. Nos autos nº 1233/2003 (5188-48.2003.8.16.0001 da 19ª Vara 
Cível de Curitiba -PR. Exeqüente: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CHAMPAGNAT RESIDENCE 
AUGUSTO RUSCHI. Executado: JAIMERSON MENDES DOS SANTOS. 
-AV.7/41.884 – INDISPONIBILIDDE DE BENS da SOCIEDADE CONSTRUTORA TAJI 
MARRAL LTDA - ME– Autos 09779-1997-009-09-0009 – TST – Tribunal Superior do 
Trabalho – PR – Tribunal Regional  do Trabalho – PR da 9ª Região. 
 AGUARDANDO LEVANTAMENTO ÔNUS DE CONDOMINÍO 
 
LEILOEIRO: PAULO ROBERTO NAKAKOGUE, leiloeiro oficial, matr. JUCEPAR 12/048L, 
arbitrando seus honorários na seguinte forma: 5% (cinco por cento) sobre o valor do bem 
arrematado (Decreto n.º 21.981/32, art. 24) e, por outro lado, no caso de adjudicação, 
remição ou transação das partes, será de 1% (um por cento) sobre o laudo da avaliação 
para cobrir despesas na preparação da praça e remunerar os serviços prestados pelo 
leiloeiro, sendo devida pelo executado (Precedente STJ, Recurso Especial n.º 310798/RJ). 
 
INTIMAÇÕES: Fica(m) o(s) devedor(es) JAIMERSON MENDES DOS SANTOS (CPF/CNPJ 
519.413.179-87),  e seu(s) cônjuge(s) se casado(s) for(em), devidamente intimado(a)(s) das 
designações para a realização dos leilões/praça no caso de não ser(em) encontrado(a)(s) 
para a intimação e de que o prazo para apresentação de quaisquer medidas processuais 
contra os atos de expropriação como embargos ou recurso começarão a contar da data 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. 826 do 
CPC), e que as hastas públicas somente serão suspensas com a comprovação tempestiva do  
pagamento de todos os valores devidos, inclusive custas processuais.    
 
Ficam, ainda, intimados pelo presente Edital os interessados relacionados nos incisos II a 
VIII do art. 889 do CPC (coproprietário de bem indivisível, 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, o credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário 
ou com penhora anteriormente averbada, o promitente comprador, o promitente vendedor, a 
União, o Estado e o Município), caso não sejam encontrados para intimação do leilão/hasta 
designado, para as datas, horários e local acima mencionados, bem assim dos termos da 
Penhora e da Avaliação realizadas nos Autos. 
 
OBSERVAÇÕES:  
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; 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 Código Penal,  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. Consigne-se a possibilidade da 
arrematação em prestações (máximo de 6 prestações mensais do remanescente), desde 
que apresentada a proposta por escrito, não inferior ao laudo de avaliação e, ainda, com 
oferta já na proposta de pelo menos 30% à vista com devido comprovante de depósito 
judicial. Fica também autorizado o Sr. Leiloeiro ou pessoa por ele indicada a obter 
informações sobre o ônus e dívidas existentes sobre os bens a serem levados à hasta 
pública nas Prefeituras, Tabelionatos, DETRAN, instituições financeiras, Fazendas Públicas 
e INCRA. Também autorizo o Sr. Leiloeiro a afixar no átrio do Fórum local, o respectivo 
edital.  
Curitiba/PR, 06 de abril de 2020.   
  
 

PAULO ROBERTO NAKAKOGUE  
Leiloeiro Publico Oficial  
Matr. 12/048-L – JUCEPAR  
(43) 3020-7900 – (41) 3092 6400                                 

       LE0001CV020 54 68.DOC 



EDITAL DE HASTA PÚBLICA E INTIMAÇÃO 

O Doutor GIANI MARIA MORESCHI Juiz de Direito da VARA DESCENTRALIZADA DO 
BOQUEIRÃO, 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, como segue:  
 
PRIMEIRO(A) LEILÃO/PRAÇA: Dia 22 de junho de 2020 às 09:30, que se realizará na 
Local:  Rua Senador Acciolly Filho, 1625 - Ctba/PR., por lance não inferior ao valor da 
avaliação. 
 
SEGUNDO(A) LEILÃO/PRAÇA:  Dia 03 de julho de 2020 às 09:30, que se realizará na 
Local: Rua Senador Acciolly Filho, 1625 - Ctba/PR., para a venda a quem mais der, desde 
que não se constitua preço vil, assim considerado o lance inferior a 50% da avaliação. 
 
Autos nº. 0005049-37.2019.8.16.0195 - Carta Precatória Cível 
Vara VARA DESCENTRALIZADA DO BOQUEIRÃO 
Exequente (01) MOACIR JOSE PADILHA CALONGA (CPF/CNPJ 
630.368.949-34) 
End. Exequente Rua Arthur Martins, N.471 , Vila Ipanema , Piraquara/PR CEP: 
83.301-030 mov. 1.8 fls. 10. 
Executado (a) (01) VILADE CAR COM. DE VEÍCULOS LTDA.  (CPF/CNPJ 
02.797.310/0002-95) 
End. Executado(a) (01) Av. Marechal Floriano Peixoto , nº 6.084, Vila Hauer, 
CuritibA/PR CEP: 81630-000 mov. 1.8 fls. 10. 
Depositário Fiel (1) Gustavo Andrade Cândido 
End. da Guarda (01) Av. Marechal Floriano Peixoto , nº 6.084, VILA HAUER, 
CURITIBA/PR CEP: 81630-000 mov. 1.8 fls. 10. 
Penhora realizada  21/10/2019 (mov. 1.8 fls. 10) 
Débito Primitivo R$  4.810,32 - 19/03/2019 (mov. 1.20 fls. 25) 
Débito Atualizado R$  5.606,63 - 30/03/2020  
Qualificação do(s) Bem (01) …………………………….........………………. R$       20.505,51 
01 (um) Veículo marca/modelo VW/PARATI 1.8, ano 2007/2008, Placa KHB-4039 4 portas, 
cor prata. RENAVAM: 0094.535248-4 – CHASSI 9BWDC05W68T103378. 
Avaliação Primitiva  R$  20.000,00 - 21/10/2019 (mov. 1.8 fls. 10) 
Avaliação Atualizada  R$  20.505,51 - 31/03/2020  
 
 DÉBITOS DETRAN- R$ 6.776,33 ATÉ 31/03/2020 
 
LEILOEIRO: PAULO ROBERTO NAKAKOGUE, leiloeiro oficial, matr. JUCEPAR 12/048L, 
arbitrando seus honorários na seguinte forma: 5% (cinco por cento) sobre o valor do bem 
arrematado (art. 24, decreto nº 21.981/32) e, por outro lado, no caso de adjudicação, 
remição ou transação das partes, será de 1% (um por cento) sobre o laudo da avaliação 
para cobrir despesas na preparação da praça e remunerar os serviços prestados pelo 
leiloeiro, sendo devida pelo executado. 
 
INTIMAÇÕES: Fica(m) o(s) devedor(es) VILADE CAR COM. DE VEÍCULOS LTDA. 
(CPF/CNPJ 02.797.310/0002-95),  e seu(s) cônjuge(s) se casado(s) for(em), devidamente 
intimado(a)(s) das designações para a realização dos leilões/praça no caso de não ser(em) 
encontrado(a)(s) para a intimação e de que o prazo para apresentação de quaisquer medidas 
processuais contra os atos de expropriação como embargos ou recurso começarão a contar 
da data 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. 



826 do CPC), e que as hastas públicas somente serão suspensas com a comprovação 
tempestiva do  pagamento de todos os valores devidos, inclusive custas processuais.    
 
Ficam, ainda, intimados pelo presente Edital os interessados relacionados nos incisos II a 
VIII do art. 889 do CPC (coproprietário de bem indivisível, 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, o credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário 
ou com penhora anteriormente averbada, o promitente comprador, o promitente vendedor, a 
União, o Estado e o Município), caso não sejam encontrados para intimação do leilão/hasta 
designado, para as datas, horários e local acima mencionados, bem assim dos termos da 
Penhora e da Avaliação realizadas nos Autos. 
 
OBSERVAÇÕES:  
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; 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 Código Penal,  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. Consigne-se a possibilidade da 
arrematação em prestações (máximo de 6 prestações mensais do remanescente), desde 
que apresentada a proposta por escrito, não inferior ao laudo de avaliação e, ainda, com 
oferta já na proposta de pelo menos 30% à vista com devido comprovante de depósito 
judicial. Fica também autorizado o Sr. Leiloeiro ou pessoa por ele indicada a obter 
informações sobre o ônus e dívidas existentes sobre os bens a serem levados à hasta 
pública nas Prefeituras, Tabelionatos, DETRAN, instituições financeiras, Fazendas Públicas 
e INCRA. Também autorizo o Sr. Leiloeiro a afixar no átrio do Fórum local, o respectivo 
edital. Após o cumprimento, devolva-se ao Juízo de origem com as homenagens cautelas de 
estilo.  
Curitiba/PR, 27 de Maio de 2020.   
  
 

PAULO ROBERTO NAKAKOGUE  
Leiloeiro Publico Oficial  
Matr. 12/048-L – JUCEPAR  
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