PODER JUDICIÁRIO
JUÍZO DE DIREITO DA TERCEIRA VARA CÍVEL
FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE LONDRINA – PR
Avenida Duque de Caxias, 689 - Anexo I, 2º And - Caiçaras – Londrina/PR - CEP: 86.015-902

EDITAL DE HASTA PÚBLICA E INTIMAÇÃO
Edital de leilão do bem penhorado do devedor JORGE NOBILE. (CPF/CNPJ 360.528.76972), LEILA MARQUES DORTA DE OLIVEIRA (CPF/CNPJ 535.633.959-34),
com
possibilidade de arrematação da seguinte forma:
PRIMEIRO(A) LEILÃO/PRAÇA: Dia 14 de setembro de 2021 às 09:30, que se realizará na
Local: www.nakakogueleiloes.com.br, por lance não inferior ao valor da avaliação. Na
hipótese da não realização dos leilões nas datas designadas por motivo superveniente, fica
desde já designado o primeiro dia útil subsequente para sua realização.
SEGUNDO(A) LEILÃO/PRAÇA: Dia 24 de setembro de 2021 às 09:30, que se realizará
na Local: www.nakakogueleiloes.com.br, para a venda a quem mais der, desde que não se
constitua preço vil, assim considerado o lance inferior a 80% da avaliação.
Caso persista a determinação de afastamento social e suspensão de atos presenciais em
razão do estado de pandemia conforme consta do Decretos Judiciários, Municipais e
Estaduais, o leilão ocorrerá somente de forma eletrônica, observadas as formalidades de
praxe.
Na hipótese da não realização dos leilões nas datas designadas por motivo superveniente,
fica desde já designado o primeiro dia útil subsequente para sua realização.
DADOS DO PROCESSO:
Autos nº.
0025912-43.2017.8.16.0014 - Cumprimento de sentença
Vara
3ª Vara Cível de Londrina/PR
Exequente (01)
COLÉGIO INTERATIVA EDUCAÇÃO INFANTIL ENSINO
FUNDAMENTAL E MÉDIO S/S LTDA. - EPP (CPF/CNPJ 78.296.027/0001-60)
End. Exequente
Rua Ivaí, 317, Vila Nova, Londrina/PR, CEP 86025-440
Adv. Exequente
Luciano Bignatti Niero (OAB/PR 49.321) (mov.1.2 fl. 8)
Executado (a) (01)
JORGE NOBILE. (CPF/CNPJ 360.528.769-72)
End. Executado(a) (01)
Rua Gago Coutinho, 794, Caravelle, Londrina/PR, CEP 86039190 (45.1 fl. 101)
Adv. Executado
Leila Marques Dorta De Oliveira (OAB/PR 99555); Jaqueline
Messias Dos Santos (OAB/PR 91050)
Executado (a) (02)
LEILA MARQUES DORTA DE OLIVEIRA
(CPF/CNPJ
535.633.959-34)
End. Executado(a) (02)
Rua Gago Coutinho, 794, Londrina/PR, CEP 86039-190
Adv. Executado
Leila Marques Dorta De Oliveira (OAB/PR 99555); Jaqueline
Messias Dos Santos (OAB/PR 91050)
Depositário Fiel (1)
JORGE NÓBILE
End. da Guarda (01)
Lugar Determinado Curraes, Balneário Guacyara, s/n,
Matinhos/PR, CEP 83260-000 (mov.160.1 fl. 301)
Penhora realizada
26/11/2018 (mov.160.1 fls. 301)
Débito Primitivo
R$ 33.050,94 - 26/07/2018 (mov. 142.1, fls. 261)
Débito Atualizado
R$ 59.803,75 - 09/07/2021
Qualificação do(s) Bem (01) …………………………….........………………. R$ 733.838,63
01 Lote de terreno rural, com área de 151.8578 ha, situado no lugar denominado CURRAES,
neste Município e Comarca de Matinhos-PR; com as seguintes características
e
confrontações: Inicia-se a descrição da parcela 01/02, deste perímetro, com 113.2615 ha,
assim descrita: Vértice Código AYC-M-1790 Longritude-48º 32`19,572” Latitude -25º
42`27,750” Altitude (m) 1,079 Segmento Código vante AYC -M-1755 Azimute 119º04`Dist.
(m) 3665,5 confrontando com posse Balneário Guacyara; AYC-M-1755 -48º 30`24,652
“25º43`25,631” 2,0 AYC-M-1779 191º04`327,52 confrontando com CNS: 08.423-6 – Mat.
36577 – Parcela nº 02; AYC-M- 1779 48º 30`26,908” -25º 43`36,076” 2,0 AYC-M-1791

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSKV LQ2ZK NCHBT U9BXY

PROJUDI - Processo: 0025912-43.2017.8.16.0014 - Ref. mov. 355.1 - Assinado digitalmente por Paulo Roberto Nakakogue:04136112998
16/07/2021: JUNTADA DE PETIÇÃO DE OUTROS. Arq: EDITAL

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ8SN HS3MA 4JDCD GX3FK

PROJUDI - Processo: 0025912-43.2017.8.16.0014 - Ref. mov. 356.1 - Assinado digitalmente por Ana Paula Becker:11158
16/07/2021: EXPEDIÇÃO DE EDITAL/INTIMAÇÃO. Arq: Edital

PODER JUDICIÁRIO
JUÍZO DE DIREITO DA TERCEIRA VARA CÍVEL
FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE LONDRINA – PR
Avenida Duque de Caxias, 689 - Anexo I, 2º And - Caiçaras – Londrina/PR - CEP: 86.015-902

298º48`3330,65 confrontando com posse Sociedade Imobiliária Caravelas: AYC-M-179148º32`11,598”- 25º42`43,917” 2,138 AYC-P-5536 322º23` 38,1 confrontando com Rio
Guaraguaçu AYC-P-5536 -48º32`12,432” -25º42`42,936” 0,032 AYC-P-5537 327º31`83,43
confrontando com Rio Guaraguaçu; AYC-P-5537-48º32`14,039”-25º42`40,649” 0,453 AYCP-5538-338º51`73,48” confrontado com Rio Guaraguaçu; AYC-P-5538-48º32`14,990”-25º
42`38,422” 0,236 AYC-P-5539 09º 27`75,65 confrontando com Rio Guaraguaçu; AYC-P5539-48º32`14,544” 25º 42`35,997” 0,236 AYC-P-5540 353º07`74,14 AYC-P-554048º32`14,862”-25º42`33,605”2,022AYC-P-5541-283º06`22,53” confron tado com Rio
Guaraguaçu AYC-P-5541-48º32`15,649” -25º 42`33,439” 0,118 AYC-P-5542 264º00`43,31
confrontando com Rio Guaraguaçu AYC-P-5542- 48º32`17,194” -25º 42`33,586” 2,916 AYCP-5543 227º 48`141,05 confrontando com Rio Guaraguaçu; AYC-P-5543 -48º32`20,943” 25º
42`36,664 ” – 0,281 AYC-P-5544 217º35`26,6” com Rio Guaraguaçu, AYC-P-5544 48º32`21,525” 25º 42`37,349” 0,023 AYC-P-5545 306º26`26,79” confrontado com Rio
Guaraguaçu; AYC-P-5545 -48º32`22,298” -25º42`36,832” – 0,192 AYC-P-5546 -24º08`73,82
confrontando com Rio Guaraguaçu; AYC-P-5546 -48º32`21,215” - 25º 42`34,643” – 0,168
AYC-P-5547 -25º50`107,5 confrontando com Rio Guaraguaçu AYC-P-5547 -48º32`19,534” 25º42`31,499” -0,197 AYC-P-5548 -359º10`82,17” confrontando com Rio Guaraguaçu AYCP-5548 -48º32`19,576” -25º42`28,829” 1,51 AYC-M-1790 00º00`33,21 confrontando com Rio
Guaraguaçu descrição da parcela 02/02: Vernice Código AYC-M-1755 Longritude 48º30`24,652”Latitude -25º43`25,631” altitude (m) 2,0 Segmento vante Código AYC-M1805Azimute 119º 03`Dist. (m) 300,28 confrontando com posse Balneário Guacyara AYC-M1805 -48º30`15,236” -25º43`30,371 – 5,287 AYC-M-1782 118º 09`939,52 confrontando com
posse Balneário Guacyara AYC-M1782 -48º29`45,521” -25º43`44,781” 3,201 AYC-V1000388 209º 40` 166,79 confrontando com vala sem denominação; AYC-V 100038848º29”48,484- 25º43’55153”5,735 AYC –M -1808 304º40’496,42 confrontando com vala sem
denominação, AYC-M-1808-48º30’07031 AYC –M 1740-48º29`52,385”- 25º43`45,975” 4,875; AYC-M1755 -11º04`327,52” Confrontando com CNS: 08.423-6 Matricula 36.577 –
Parcela nº 01 Cadastro INCRA INCRA 702.048.286.893-9. Trata-se de imóvel rural de larga
extensão, limítrofe dos Balneários Guaciara, Albatroz e com o Rio Guaraguaçu, composto de
mata atlântica preservada, porém não encontrei acesso. Matrícula nº. 44.496 do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Matinhos-PR
Avaliação Primitiva
Avaliação Atualizada

R$ 565.000,00 - 13/03/2019 (mov. 176.2, fls. 338)
R$ 733.838,63 - 09/07/2021

Matrícula - Bem nº 1
PROPRIETÁRIOS: Ivan Mario Koch (cpf 005.998.839-87) e sua esposa EDITE KOCH e
JORGE NOBILE.
AV.01/Matr.44.496 – GEORREFERENCIAMENTO – procede-se esta averbação para
fazer constar a abertura da presente matrícula.
R.02/Matr.44.496 – PENHORA – Autos nº 0025912-43.2017.8.16.0014, expedido pela 3ª
Vara Cível de LOndrina. Credor: Colégio Interativa Educação Infantil Ensino
Fundamental e Médio SS Ltda. Devedor: Jorge Nobile e Leila Marques Dorta de
Oliveira.

LEILOEIRO: PAULO ROBERTO NAKAKOGUE, leiloeiro oficial, matr. JUCEPAR 12/048L,
arbitrando seus honorários na seguinte forma: 5% (cinco por cento) sobre o valor da
arrematação ou da avaliação homologada, esta para os casos de remição pelo executado ou
alguém em seu favor ou para hipótese de adjudicação, porém desde que ocorridas depois
de efetivada pelo menos a primeira hasta pública.
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INTIMAÇÕES: Fica(m) o(s) devedor(es) JORGE NOBILE. (CPF/CNPJ 360.528.769-72),
LEILA MARQUES DORTA DE OLIVEIRA (CPF/CNPJ 535.633.959-34),
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 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:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

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 "adcorpus";
As IMAGENS no SITE e INFORMES PUBLICITÁRIO são de caráter secundário e efeito
estritamente ilustrativo; 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;
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;
Os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre
o respectivo preço, observada a ordem de preferência (Artigo 908, §1º do CPC)”, com a ressalva
que, eventualmente, o arrematante poderá ser responsabilizado pelos débito de natureza propter
rem, observado o disposto no parágrafo único do art. 130 do CTN, se o produto da arrematação
for insuficiente para saldar a dívida.
Com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência do primeiro leilão, dê-se ciência às pessoas
descritas no art. 889 do CPC, em especial às partes credora e devedora, do dia, hora e local dos
leilões, por intermédio de seus advogados ou, caso não tenham procurador constituído nos
autos, por meio pessoal (mandado ou carta registrada) ou, ainda, no caso de impossibilidade,
pelo próprio edital, podendo o executado, até antes de assinado o auto ou o termo de
arrematação/adjudicação, remir a execução na forma do art. 826 do novo CPC ou, se tratando
de bem hipotecado, até a assinatura do auto de arrematação (desde que oferte preço igual ao do
maior lance oferecido – art. 902 do CPC).Observe-se os dispostos nos §§1º e 2º do artigo 22 da
Lei 6.830/80 quando se tratar de Fazenda Pública.
Encerrado o leilão, o arrematante deverá efetuar o pagamento imediato, à vista, da integralidade
do lance mediante depósito em conta judicial vinculada ao processo. Para viabilização do ato,
por aplicação analógica do art. 895 do CPC/15, faculto e autorizo, a título de sinal, o depósito de
30% do valor da arrematação no mesmo dia do leilão e o restante no prazo de 15 dias, estando
ciente que ausente o pagamento dessa segunda parte haverá o perdimento da primeira parte.
Fica Autorizado o pagamento parcelado, desde que apresentada, até antes do início dos leilões,
por escrito, proposta de aquisição do bem, a qual no primeiro leilão não poderá ser inferior ao
valor da avaliação e no segundo em quantia que não seja considerada como vil (não inferior a
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

60% do valor da avaliação ou 80% sendo o imóvel de propriedade de incapaz), tudo conforme
dispõe o art. 895 e seguintes do atual CPC.
Em qualquer dos casos do item anterior, deverá ser depositado, à vista, 25% do valor da
arrematação, podendo então o restante (75%) ser parcelado em até 30 meses, desde que
garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem, quando
se tratar de imóveis, a qual deverá constar da carta de arrematação para fins de averbação junto
ao Registro de Imóveis (art. 895, § 1º).
As parcelas deverão ser atualizadas pela média aritmética simples dos índices INPC e IGP-DI
(Decreto nº 1.544/95), a partir da data da arrematação, com vencimento da primeira 05 (cinco)
dias após a intimação da expedição da carta de arrematação. No caso de atraso no pagamento
das prestações mensais, incidirá multa de 10% sobre a soma do valor da parcela inadimplida
com as parcelas vincendas, sem prejuízo de eventual pedido de resolução da arrematação ou de
execução, nos próprios autos, contra o arrematante (art. 895, §§ 4º e 5º, NCPC).
No caso de resolução da arrematação, será imposta a perda da caução em benefício do
exeqüente, voltando os bens a novo leilão do qual o arrematante inadimplente estará impedido
de participar (art. 897, NCPC).
A caução acima referida poderá consistir em: a) caução real, ou seja, oferta de bem imóvel livre
e desembaraçado, cuja avaliação seja superior à avaliação do bem arrematado; b) caução
fidejussória (fiança) – devendo demonstrar que em face do fiador (e sua esposa e ou
companheiro e ou companheira) não pendem ações executivas ou anotações negativas e
cadastros de inadimplentes, além de comprovar que o fiador e eventual cônjuge ou companheiro
possui um patrimônio para fazer frente à dívida; c) seguro bancário.
Inexistindo proposta de pagamento à vista e havendo mais de uma proposta de pagamento
parcelado, o leilão deverá ser suspenso e as propostas deverão ser encaminhadas para
apreciação do juiz que decidirá nos termos do art. 895, § 8º do Código de Processo Civil.
A carta de arrematação ou mandado de entrega do bem móvel somente serão expedidos, com o
respectivo mandado de imissão de posse, depois de: (a) efetuado o depósito da integralidade da
dívida ou da entrada de 25% acompanhada da prestação de caução para o caso de pagamento
parcelado; (b) efetuado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da
execução; e (c) transcorrido o prazo de 10 (dez) dias da juntada aos autos do auto de
arrematação devidamente assinado pelo leiloeiro, pelo arrematante e pelo juiz (arts. 901, § 1º,
903, caput, §§ 2º, 3º e 5º).

Londrina, 15 de julho de 2021. Eu_____________, Funcionário Juramentado, subscrevi.

Ana Paula Becker
JUÍZ(A) DE DIREITO
LE0014CV003 54 66E.DOC
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