PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DO 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
FAZ SABER a todos quantos virem o presente ou dele tiverem conhecimento que tramitam por
ordem do Juízo da 2ª Vara de Execuções Fiscais Municipais de Londrina nos autos abaixo, na
qual será levado à arrematação em hasta pública o bem de propriedade da parte devedora na
forma que segue:
PRIMEIRO(A) LEILÃO/PRAÇA: Dia 11 de Junho de 2018 às 09h30min, que se realizará na
Rua Minas Gerais, 297, 1º Andar – Ed. Palácio do Comércio, nesta cidade, por lance não
inferior ao valor da avaliação.
SEGUNDO(A) LEILÃO/PRAÇA: Dia 22 de Junho de 2018 às 09h30min, que se realizará na
Rua Minas Gerais, 297, 1º Andar – Ed. Palácio do Comércio, nesta cidade, 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.
0004131-97.1996.8.16.0014 - Execução Fiscal
Autos
2ª Vara de Execuções Fiscais de Londrina
Exeqüente
MUNICÍPIO DE LONDRINA/PR (CNPJ 75.771.477/0001-70 (fl.01)
Adv. Exequente
Paulo Cesar Tieni (OAB/PR 22.622) (fl. 01)
Executado
EDUNIZETE LUIZ VESPERO (CPF 238.026.189-04) (fl.01)
End. Executado(a)
Rua Bento Munhoz da Rocha Neto nº 237– Londrina/PR - CEP
86050-010 (mov. 1.2fls. 50)
Adv. Executado
Heloisa BrandaliseVespero (OAB/PR 78632) (mov.31.1 fl.262).
Depositário Fiel
Edunizete Luiz Vespero (CPF 238.026.189-04)(mov.1.2fls. 43)
Endereço Guarda (Bem 1) Rua Bento Munhoz da Rocha, n 237) (mov.20.1 fl. 242)
Endereço Guarda (Bem 2) Rua Bento Munhoz da Rocha, s/n (mov.20.1 fl. 242)
Penhora realizada – data/fls 02/06/1998(mov. 1.2fls. 43)
Débito Primitivo - data/fls
R$ 108.312,59 - 01/12/2017 (mov. 105.1 fls. 478/480)
Débito Atualizado - data/fls R$ 114.188,94 - 17/04/2018.
Qualificação do Bem (01) .................................................................................R$ 873.707,27
Data de terras sob nº 13 da quadra nº 13, com 643,75 m2 situada no Parque Guanabara, nesta
cidade, devidamente registrada sob nº 2/34.873, na matricula nº 34.873 do Cartório de Registro
de móveis do 1º Oficio desta Comarca, onde constam suas divisas, confrontações e demais
características. Constam ônus. Venda “Ad Corpus”.
Avaliação Primitiva
R$ 836.875,00 de 23/05/2016 – (mov. 20.1 fl. 242/243
Avaliação Atualizada - data/fls R$ 873.707,27 de 18/04/2018.
Qualificação do Bem (02) ..................................................................................R$ 835.209,34
Data nº 14 (quatorze), da quadra nº 13 (treze), com 618,00 m2, localizado a Rua Bento Munhoz
da Rocha, s/n. (ao lado do n 237), Parque Guanabara,contendo benfeitorias construídas em
conjunto com o terreno vizinho,desta cidade, com as seguintes divisas: Pela frente, numa
extensão de 12,00 metros, com Rua Castro Alves; de um lado, com a data nº 13, numa
extensão de 51,50 metros; pelos fundos, com a data nº 05, com 12,00 metros e de outro lado,
com a remanescente do lote nº 63, numa extensão de 51,50 metros. Matrícula nº 12.210 do
Registro de Imóveis do 1º Ofício da Comarca de Londrina. Venda “Ad Corpus”.
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Avaliação Primitiva
R$ 800.000,00 de 23/05/2016 – (mov. 20.1 fl. 242/243
Avaliação Atualizada - data/fls R$ 835.209,34 de 18/04/2018
BENFEITORIAS DOS BENS (01 E 02)...................................................................R$ 814.329,10
1) Uma residência de alto padrão construída nos lotes nº 13 e nº 14, da quadra nº 13, com área
construída de 380,00 m²,contendo uma casa principal, dividida em dois pavimentos, com frente
para o Lago Igapó II, dispondo de uma sala de visitas, uma sala de TV e uma sala de jantar,
tudo em piso de madeira; um escritório com piso de madeira; hall com piso em granito; lavabo;
uma sala de estar com piso de madeira; escadarias de madeira; três suítes com piso de
madeira, todas com armários, banheiros privativos com hidromassagem e sacada com vista
para o Lago Igapó II; um dormitório simples; uma cozinha e uma copa; e um banheiro social
com pisos cerâmico. Somado a isso, a residência contém cobertura de telha romana, com a
parte interna de laje e forro de madeira, dispondo, além disso, de quatro vagas de garagem.
Venda “Ad Corpus”
Que avalio no valor médio de R$450.000,00 (Quatrocentos e cinquenta mil reais);
2) Uma casa de alvenaria de tijolos nos fundos, com área construída de 120,00 m², contendo
dois dormitórios com piso de madeira, uma cozinha com piso cerâmico, uma sala com piso de
madeira, uma lavanderia com piso cerâmico e um banheiro social com piso cerâmico, além de
cobertura de telhas cerâmicas. Venda “Ad Corpus”
Que avalio no valor médio de R$ 130.000,00 (Cento e trinta mil reais);
3) Área de lazer contendo: uma piscina de aproximadamente 84,00 m²; uma piscina pequena
para crianças, medindo 12,00 m²; um salão com churrasqueira, com aproximadamente 100,00
m², madeira de lei, piso cerâmico, com teto de madeira e laje, dispondo de cobertura de telhas
romanas, piso em pedra e jardim. Além disso, possui o quintal todo murado, com portões
metálicos, motor eletrônico e cerca elétrica. Venda “Ad Corpus”.
Que avalio no valor médio de R$200.000,00 (Duzentos e mil reais);
Avaliação Primitiva
R$ 780.000,00 - 23/05/2016 – (mov. 20.1 fl. 242/243
Avaliação Atualizada
R$ 814.329,10 - 18/04/2018.
Avaliação Primitiva
Avaliação Atualizada

R$ 2.416.875,00 - 23/05/2016 (mov. 20.1 fls. 242/243)
R$ 2.523.245,71 - 18/04/2018.

ÔNUS DA MATRÍCULA:
-R.13/12.210 – PENHORA. Autos nº 0077923-59.2011.8.16.0014 da 1ª Vara de Execuções Fiscais
de Londrina. Exeqüente: MUNICÍPIO DE LONDRINA. Executado: EDUNIZETE LUIZ VESPERO.
-R.12/12.210 – PENHORA. Autos nº 2004.70.01.005604 (Carta Precatória) da 1ª Vara Federal de
Londrina. Exeqüente: FAZENDA NACIONAL. Executado: AGRODIVISA CIAL AGRÍCOLA LTDA E
EDUNIZETE LUIZ VESPERO.
-Av.11/12.210 – ARRESTO CONVERTIDO EM PENHORA- Autos nº 025/1996 da 6ª Vara Cível de
Londrina. Arresto registrado sob nº 9/12.210.
-R.10/12.210 – ARRESTO. Autos nº 168/98 da 5ª Vara Cível de Londrina. Autor: MUNICÍPIO DE
LONDRINA. Réu: EDUNIZETE LUIZ VESPERO.
-R.9/12.210 – ARRESTO. Autos nº 025/96 da 6ª Vara Cível de Londrina. Autor: MUNICÍPIO DE
LONDRINA. Réu: EDUNIZETE LUIZ VESPERO.
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-R.8/12.210 – PENHORA. Autos nº 3030/93 (Carta Precatória nº 147/93) da 10ª Vara Cível de
Londrina. Exeqüente: IHARABRAS S/A IND. QUÍMICAS. Executado: EDUNIZETE LUIZ VESPERO
E MARIA APARECIDA BRANDALIZE VESPERO.
-R.7/12.210 – PENHORA. Autos nº 49/95 da 4ª Vara Cível de Londrina. Exeqüente: TAKEDA S/A
IND. E COM. Executado: EDUNIZETE LUIZ VESPERO.
-R.5/12.210 – HIPOTECA. Escritura Pública 2º Tabelionato local. CREDOR: DU PONT do Brasil S.A.
Devedor: DILIA – Distribuidora Londrina de Insumos Agropecuários Ltda. e Intervenientes
Hipotecantes: EDUZINETE LUIZ VESPERO e MARIA APARECIDA BRANDALIZEVESPERO.
-R-15.34.873- PENHORA- Autos 33264-67.2008.8.16.0014 da 1ª Vara de Exec. Fiscais de Londrina.
Exeqüente: MUNICÍPIO DE LONDRINA. Executado: EDUNIZETE LUIZ VESPERO.
-R.14/34.873 – PENHORA – Autos 2460370.2006.8.16.0014 – 1ª Vara de Execuções Fiscais de
Londrina, Exeqüente: MUNICIPIO DE LONDRINA – Executado: EDUNIZETE LUIZ VESPERO.
-AV.13/34.873 – ARRESTO CONVERTIDO EM PENHORA -Autos 0077926-14.2011.16.0014 da 1ª
Vara de Execuções Fiscais de Londrina.
-R.12/34.873 – ARRESTO -Autos 0077926-14.2011.8.16.0014 da 3ª Secretaria da Fazenda Pública
de Londrina. Exeqüente: MUNICÍPIO DE LONDRINA. Executado: EDUNIZETE LUIZ VESPERO
-R.11/34.873– PENHORA – Autos 2004.70.01.005.604-6 (carta precatória) da 1ª Vara Federal de
Londrina – Exeqüente: FAZENDA NACIONAL; Executado AGRODIVISA CIAL. AGRÍCOLA LTDA E
EDUNIZETE LUIZ VESPERO.
-R.10/34.873 – PENHORA – Autos 222/200 da 10ª Vara Cível de Londrina. Exeqüente: MUNICÍPIO
DE LONDRINA. Executado: EDUNIZETE LUIZ VESPERO.
-R.9/34.873 –PENHORA – Autos 181/98 da 10ª Vara Cível de Londrina. - Exeqüente: MUNICÍPIO
DE LONDRINA; Executado EDUNIZETE LUIZ VESPERO.
-AV.8/34.873 –ARRESTO CONVERTIDO EM PENHORA – Autos 025/1996 da 6ª Vara Cível de
Londrina.
-R.7/34.873 – Penhora – Autos 111/97 da 10ª Vara Cível de Londrina. Exeqüente: MUNICÍPIO DE
LONDRINA. Executado: EDUNIZETE LUIZ VESPERO.
-R.6/34.873 – ARRESTO – Autos 025/96 da 6ª Vara Cível de Londrina. Exeqüente: MUNICÍPIO DE
LONDRINA. Executado: EDUNIZETE LUIZ VESPERO.
-R.5/34.873 – PENHORA – Autos 3030/93 – (Carta Precatória) 10ª Vara Cível de Londrina.
Exeqüente: IHARABRAS S/A Ind. Química; Executado EDUNIZETE LUIZ VESPERO E MARIA
APARECIDA BRANDALIZEVESPERO.
-R.4/34.873- PENHORA – Autos 49/95 da 4ª Vara Cível de Londrina. Exeqüente: TAKENATA S/A
Industria e Comércio; Executado EDUNIZETE LUIZ VESPERO.
-R.3/34.873 – HIPOTECA – Escritura Pública do 2º Tabelionato local – . CREDORA: DU PONT DO
BRASIL S.A. Devedora: DILIA Distribuidora Londrina de Insumos Agropecuários Ltda. e
Intervenientes -Hipotecantes: EDUZINETE LUIZ VESPERO e
MARIA APARECIDA
BRANDALIZEVESPERO.
LEILOEIRO: PAULO ROBERTO NAKAKOGUE, leiloeiro oficial, matr. JUCEPAR 12/048L,
arbitrando seus honorários na seguinte forma: 5% sobre o valor da arrematação do(s) bem(ns),
a ser pago pelo arrematante. Em caso de pagamento da dívida previamente ao início do leilão,
a comissão a ser paga. pela parte executada será de 2%.
INTIMAÇÕES: Fica(m) o(s) devedor(es) EDUNIZETE LUIZ VESPERO (CPF 238.026.189-04)
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
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o prazo para apresentação de quaisquer medidas processuais contra os atos de expropriação
como embargos ou recursos, 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.
OBSERVAÇÕES:
1. Serão aceitos lances presenciais, no dia, hora e local acima descritos ou, ainda, aqueles
ofertados pela Internet, através do sítio eletrônico www.nakakogueleiloes.com.br, desde que
tenham realizado cadastramento prévio e envio da documentação exigida, com 24 (vinte e
quatro) horas de antecedência ao leilão.
2. O arrematante deverá pagar o preço no ato em observância ao Art. 892 do CPC;
3. Nos termos do art. 895 do CPC, o interessado em adquirir o bem penhorado em prestações
poderá apresentar, por escrito:
(a) até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da
avaliação;
(b) até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja
considerado vil, na forma do item anterior.
A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelos menos 25% do
lance a vista e o restante parcelado em até 30 meses.
O restante parcelado deverá ser garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e
por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis.
4. Nas hipóteses de arrematação ou adjudicação, as despesas necessárias para a efetivação
da transferência dos bens, inclusive para o registro da carta de arrematação e baixa de
averbações de penhoras, junto ao CRI, deverão ser suportadas pelo arrematante ou
adjudicatário.
5. Os arrematantes, adquirentes ou adjudicantes dos bens recebem-nos livres de hipotecas e
demais ônus reais (art. 1499, inciso VI, do Código Civil) além de penhoras e débitos
anteriores à aquisição relativos a tributos de âmbito municipal (IPTU e contribuição de
melhoria), IPVA, licenciamento, inclusive aqueles de natureza PROPTER REM (art. 908,
parágrafo 1º do CPC/2015), visto que tanto a arrematação quanto a alienação judicial por
venda direta e a adjudicação têm natureza jurídica de aquisição originária, facultando-se aos
credores a sub-rogação do valor dos débitos no preço ofertado pelo licitante, na forma do
art. 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e o art. 908 § 2º do CPC/2015.
6. Os bens móveis e imóveis serão leiloados no estado de conservação em que se encontram,
não cabendo reclamações, desistências, cancelamento ou devoluções.
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7. 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;
8. Erratas, ônus, Despesas informadas e anunciadas antes da Hasta Pública integram o Edital
de Leilão,
9. Em não havendo expediente forense nas datas ora designadas, ficam os leilões
automaticamente transferidas para o primeiro dia útil que se seguir, no mesmo horário.
Dado e passado nesta cidade de Curitiba, Estado do Paraná, em 20/04/2018, Eu, PAULO
ROBERTO NAKAKOGUE, Leiloeiro Público Oficial, o digitei e subscrevi, por ordem e sob
autorização do M.M. Juiz de Direito Dr. MARCELO DIAS DA SILVA.
PAULO ROBERTO NAKAKOGUE
LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL
LE0014EF0025451
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EDITAL DE HASTA PÚBLICA E INTIMAÇÃO
FAZ SABER a todos quantos virem o presente ou dele tiverem conhecimento que tramitam por
ordem do Juízo da 2ª Vara de Execuções Fiscais Municipais de Londrina nos autos abaixo, na
qual será levado à arrematação em hasta pública o bem de propriedade da parte devedora na
forma que segue:
PRIMEIRO(A) LEILÃO/PRAÇA: Dia 11 de Junho de 2018 às 09h30min, que se realizará na
Rua Minas Gerais, 297, 1º Andar – Ed. Palácio do Comércio, nesta cidade, por lance não
inferior ao valor da avaliação.
SEGUNDO(A) LEILÃO/PRAÇA: Dia 22 de Junho de 2018 às 09h30min, que se realizará na
Rua Minas Gerais, 297, 1º Andar – Ed. Palácio do Comércio, nesta cidade, 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.
0005191-12.2013.8.16.0014 - Execução Fiscal
Autos
2ª Vara de Execuções Fiscais de Londrina
Exeqüente
MUNICÍPIO DE LONDRINA/PR (CNPJ 75.771.477/0001-70) (fl. 01)
Adv. Exeqüente
Paulo Cesar Tieni (OAB-PR 22622) Gisele Cristiane Campanari
Miliorini (OAB-PR 52.875) e Leonardo Martin Garcia (OAB-PR 70.212) (mov. 72.1, fls. 01/ 151)
Executado
ROYAL LOTEADORA E INCORPORADORA S/S LTDA. (CNPJ
01.186.978/0001-52) (fl. 01)
End. Executado
Avenida Carlos Gomes, 553 6º andar - Centro – MARÍLIA-SP CEP 17.500-030 (mov. 50.0, fls. 114)
Adv. Executado
Carlos Rafael Menegazo (OAB/PR 48.017) (mov. 15.2 fls. 39)
Depositário Fiel
Depositário Público da Comarca (mov. 51.1 fls. 118)
Endereço da Guarda
Rua das Bananeiras s/nº, Jardim Laranjeiras – Londrina/PR (mov.
51.1 fls. 118)
Penhora realizada
16/09/2016 (mov. 51.1 fls. 118)
Débito Primitivo
R$ 4.263,63 – 15/04/2014 (mov. 30.1 fls. 76).
Débito Atualizado
R$ 7.760,25 – 08/05/2018.
Qualificação do(s) Bem (ns).................................................................................R$ 122.959,25
Lote de terras nº 01 (um) da quadra nº04 (quatro) situada no JARDIM LARANJEIRAS, nesta
cidade, medindo a área de 350,65 m3etros quadrados, sem benfeitorias, desta cidade e
comarca de Londrina, dentro das seguintes divisas e confrontações: A frente, com a Rua 06,
medindo 8,94 metros em curva cm raio de 8,00 metro e continua em curva com
desenvolvimento de 2,53 metros com raio de1.232,59 metros; A direita com o lote nº 02,
medindo 23,18 metros; Ao fundo, com o lote nº 31 medindo 20,53 metros e a esquerda com a
rua 08 medindo 23,18 metros. Matrícula nº 7.923 do Registro de Imóveis – 4º Ofício da
Comarca de Londrina. Venda “Ad Corpus”.
Avaliação Primitiva
R$ 120.000,00 - 16/09/2016 (mov. 51.1 fls. 118).
Avaliação Atualizada
R$ 122.959,25 - 19/04/2018.
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ÔNUS DA MATRÍCULA:
-R.1-7.923 – HIPOTECA – Escritra Pública de Assunção de Obrigações, Garantia por Hipoteca
lavrada as fls. 115 do Livro nº 143-N das Notas do Tabelionato do Distrito de Paiquere.
CREDOR: MUNICIPIO DE LONDRINA. DEVEDOR: ROYAL LOTEADORA E
INCORPORADORA S/C LTDA..
-R.3-7.923 – PENHORA – Autos nº 0005191-12.2013.8.16.0014 da 2ª Vara de Execuções
Fiscais de Londrina. EXECUTADO: ROYAL LOTEADORA E INCORPORADORA S/S LTDA..
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE LONDRINA.
-R.4-7.923 – PENHORA –Autos nº 0000324-44.2011.8.16.0014 da 1ª Vara de Execuções
Fiscais de Londrina. EXECUTADO: ROYAL LOTEADORA E INCORPORADORA S/S LTDA..
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE LONDRINA.
LEILOEIRO: PAULO ROBERTO NAKAKOGUE, leiloeiro oficial, matr. JUCEPAR 12/048L,
arbitrando seus honorários na seguinte forma: 5% sobre o valor da arrematação do(s) bem(ns),
a ser pago pelo arrematante. Em caso de pagamento da dívida previamente ao início do leilão,
a comissão a ser paga. pela parte executada será de 2%.
INTIMAÇÕES: Fica(m) o(s) devedor(es) ROYAL LOTEADORA E INCORPORADORA S/S
LTDA. (CNPJ 01.186.978/0001-52) 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 recursos, 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.
OBSERVAÇÕES:
1. Serão aceitos lances presenciais, no dia, hora e local acima descritos ou, ainda, aqueles
ofertados pela Internet, através do sítio eletrônico www.nakakogueleiloes.com.br, desde que
tenham realizado cadastramento prévio e envio da documentação exigida, com 24 (vinte e
quatro) horas de antecedência ao leilão.
2. O arrematante deverá pagar o preço no ato em observância ao Art. 892 do CPC;
3. Nos termos do art. 895 do CPC, o interessado em adquirir o bem penhorado em prestações
poderá apresentar, por escrito:
(a) até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da
avaliação;
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(b) até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja
considerado vil, na forma do item anterior.
A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelos menos 25% do
lance a vista e o restante parcelado em até 30 meses.
O restante parcelado deverá ser garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e
por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis.
4. Nas hipóteses de arrematação ou adjudicação, as despesas necessárias para a efetivação
da transferência dos bens, inclusive para o registro da carta de arrematação e baixa de
averbações de penhoras, junto ao CRI, deverão ser suportadas pelo arrematante ou
adjudicatário.
5. Os arrematantes, adquirentes ou adjudicantes dos bens recebem-nos livres de hipotecas e
demais ônus reais (art. 1499, inciso VI, do Código Civil) além de penhoras e débitos
anteriores à aquisição relativos a tributos de âmbito municipal (IPTU e contribuição de
melhoria), IPVA, licenciamento, inclusive aqueles de natureza PROPTER REM (art. 908,
parágrafo 1º do CPC/2015), visto que tanto a arrematação quanto a alienação judicial por
venda direta e a adjudicação têm natureza jurídica de aquisição originária, facultando-se aos
credores a sub-rogação do valor dos débitos no preço ofertado pelo licitante, na forma do
art. 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e o art. 908 § 2º do CPC/2015.
6. Os bens móveis e imóveis serão leiloados no estado de conservação em que se encontram,
não cabendo reclamações, desistências, cancelamento ou devoluções.
7. 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;
8. Erratas, ônus, Despesas informadas e anunciadas antes da Hasta Pública integram o Edital
de Leilão,
9. Em não havendo expediente forense nas datas ora designadas, ficam os leilões
automaticamente transferidas para o primeiro dia útil que se seguir, no mesmo horário.
Em não havendo expediente forense nas datas ora designadas, ficam os leilões
automaticamente transferidas para o primeiro dia útil que se seguir, no mesmo horário. Dado e
passado nesta cidade de Curitiba, Estado do Paraná, em 20/04/2018, Eu, PAULO ROBERTO
NAKAKOGUE, Leiloeiro Público Oficial, o digitei e subscrevi, por ordem e sob autorização do
M.M. Juiz de Direito Dr. MARCELO DIAS DA SILVA.
PAULO ROBERTO NAKAKOGUE
LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL
LE0014EF0025451
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EDITAL DE HASTA PÚBLICA E INTIMAÇÃO
FAZ SABER a todos quantos virem o presente ou dele tiverem conhecimento que tramitam por
ordem do Juízo da 2ª Vara de Execuções Fiscais Municipais de Londrina nos autos abaixo, na
qual será levado à arrematação em hasta pública o bem de propriedade da parte devedora na
forma que segue:
PRIMEIRO(A) LEILÃO/PRAÇA: Dia 11 de Junho de 2018 às 09h30min, que se realizará na
Rua Minas Gerais, 297, 1º Andar – Ed. Palácio do Comércio, nesta cidade, por lance não
inferior ao valor da avaliação.
SEGUNDO(A) LEILÃO/PRAÇA: Dia 22 de Junho de 2018 às 09h30min, que se realizará na
Rua Minas Gerais, 297, 1º Andar – Ed. Palácio do Comércio, nesta cidade, 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.
0005532-09.2011.8.16.0014 - Execução Fiscal
Autos
2ª Vara de Execuções Fiscais de Londrina
Exeqüente
MUNICÍPIO DE LONDRINA - PR (CNPJ 75.771.477/0001-70) (fl.
01)
Adv. Exeqüente
Paulo Cesar Tieni (OAB-PR 22.622), Gisele Cristiane Campanari
Miliorini (OAB-PR 52.875) e Leonardo Martin Garcia (OAB-PR 70.212) (mov. 27.1, fls. 01/ 79)
Executado
ESPÓLIO DE CLAUDEMIR MORENO RUIZ (CPF 367.223.83920) Representado POR HUGO MORENO RUIZ (MOV. 1.2, fl. 01/ 10)
End. Executado
Rua Capri nº 626, Jardim Piza – Londrina/PR CEP 86.041-150
(mov. 1.1 fls. 03)
Depositário Fiel
Depositário Público da Comarca (mov. 7.1 fls. 44)
Endereço da Guarda
Rua Capri nº 626, Jardim Piza – Londrina/PR (mov. 7.1 fls. 44)
Penhora realizada
17/03/2017 (mov. 7.1 fls. 44)
Débito Primitivo
R$ 1.440,25 - 18/03/2015 (mov. 1.2 fls. 34)
Débito Atualizado
R$ 2.309,89 - 18/04/2018.
Qualificação do(s) Bem (ns)
...........................................................................R$ 143.298,38
Lote nº 08 (oito), da quadra nº 29 (vinte e nove), com área de 250,00 m², localizado na Rua
Capri nº 626, Jardim Piza – Londrina – PR, no PARQUE RESIDENCIAL JOAQUIM T PIZA,
subdivisão do lote 67-A, da Gleba Cambé, dentro das seguintes divisas e confrontações:
“Frente com 10,00 metros para a Rua Capri; dividindo-se pela lateral direita com a data n.º 09
numa extensão de 25,00 metros; dividindo-se pela lateral esquerda com a data nº 07 numa
extensão de 25,00 metros; e dividindo-se pelos fundos com a data nº 34 numa largura de 10,00
metros.”. Benfeitorias: área construída de 60,00 m², com 07 quartos, 02 salas, 03 cozinhas e
03 banheiros. Matrícula 4.835 do 3º Ofício de Registro de Imóveis desta comarca de Londrina.
Venda “Ad Corpus”.
Avaliação Primitiva
R$ 141.000,00 - 24/04/2017 (mov. 11.2 fls. 52)
Avaliação Atualizada
R$ 143.298,38 - 18/04/2018.
ÔNUS DA MATRÍCULA:
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AV-7-4.835- DIREITO DE HABITAÇÃO- Autos 1180/2009 da 2ª Vara da Fam. E Acid. Trabalho
de Londrina, proposta por MARIA DE FÁTIMA CAMARGO, contra o ESPÓLIO DE LAUDEMIR
MORENO RUIZ E VICTOR HUGO MORENO RUIZ.
AV-8-4.835- INDISPONIBILIDADE DE BENS. Autos 1180/2009 da 2ª Vara de Família e
Acidentes do Trabalho de Londrina. Proposta por MARIA DE FÁTIMA CAMARGO contra
ESPÓLIO DE CLAUDEMIR MORENO RUIZ.
R-12-4.835- PENHORA- Autos 0005532-09.2011.8.16.0014 da 2ª Vara de Exec. Fiscais de
Londrina. Exeqüente: MUNICÍPIO DE LONDRINA. Executado: CLAUDEMIR MORENO RUIZ.
LEILOEIRO: PAULO ROBERTO NAKAKOGUE, leiloeiro oficial, matr. JUCEPAR 12/048L,
arbitrando seus honorários na seguinte forma: 5% sobre o valor da arrematação do(s) bem(ns),
a ser pago pelo arrematante. Em caso de pagamento da dívida previamente ao início do leilão,
a comissão a ser paga. pela parte executada será de 2%.
INTIMAÇÕES: Fica(m) o(s) devedor(es) ESPÓLIO DE CLAUDEMIR MORENO RUIZ (CPF
367.223.839-20) 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 recursos, 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.
OBSERVAÇÕES:
1. Serão aceitos lances presenciais, no dia, hora e local acima descritos ou, ainda, aqueles
ofertados pela Internet, através do sítio eletrônico www.nakakogueleiloes.com.br, desde que
tenham realizado cadastramento prévio e envio da documentação exigida, com 24 (vinte e
quatro) horas de antecedência ao leilão.
2. O arrematante deverá pagar o preço no ato em observância ao Art. 892 do CPC;
3. Nos termos do art. 895 do CPC, o interessado em adquirir o bem penhorado em prestações
poderá apresentar, por escrito:
(a) até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da
avaliação;
(b) até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja
considerado vil, na forma do item anterior.
A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelos menos 25% do
lance a vista e o restante parcelado em até 30 meses.
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O restante parcelado deverá ser garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e
por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis.
4. Nas hipóteses de arrematação ou adjudicação, as despesas necessárias para a efetivação
da transferência dos bens, inclusive para o registro da carta de arrematação e baixa de
averbações de penhoras, junto ao CRI, deverão ser suportadas pelo arrematante ou
adjudicatário.
5. Os arrematantes, adquirentes ou adjudicantes dos bens recebem-nos livres de hipotecas e
demais ônus reais (art. 1499, inciso VI, do Código Civil) além de penhoras e débitos
anteriores à aquisição relativos a tributos de âmbito municipal (IPTU e contribuição de
melhoria), IPVA, licenciamento, inclusive aqueles de natureza PROPTER REM (art. 908,
parágrafo 1º do CPC/2015), visto que tanto a arrematação quanto a alienação judicial por
venda direta e a adjudicação têm natureza jurídica de aquisição originária, facultando-se aos
credores a sub-rogação do valor dos débitos no preço ofertado pelo licitante, na forma do
art. 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e o art. 908 § 2º do CPC/2015.
6. Os bens móveis e imóveis serão leiloados no estado de conservação em que se encontram,
não cabendo reclamações, desistências, cancelamento ou devoluções.
7. 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;
8. Erratas, ônus, Despesas informadas e anunciadas antes da Hasta Pública integram o Edital
de Leilão,
9. Em não havendo expediente forense nas datas ora designadas, ficam os leilões
automaticamente transferidas para o primeiro dia útil que se seguir, no mesmo horário.
Dado e passado nesta cidade de Curitiba, Estado do Paraná, em 20/04/2018, Eu, PAULO
ROBERTO NAKAKOGUE, Leiloeiro Público Oficial, o digitei e subscrevi, por ordem e sob
autorização do M.M. Juiz de Direito Dr. MARCELO DIAS DA SILVA.
PAULO ROBERTO NAKAKOGUE
LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL
LE0014EF0025451
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EDITAL DE HASTA PÚBLICA E INTIMAÇÃO
FAZ SABER a todos quantos virem o presente ou dele tiverem conhecimento que tramitam por
ordem do Juízo da 2ª Vara de Execuções Fiscais Municipais de Londrina nos autos abaixo, na
qual será levado à arrematação em hasta pública o bem de propriedade da parte devedora na
forma que segue:
PRIMEIRO(A) LEILÃO/PRAÇA: 11 de Junho 2018 às 09h30min, que se realizará na Rua
Minas Gerais, 297, 1º Andar – Ed. Palácio do Comércio, nesta cidade, por lance não inferior ao
valor da avaliação.
SEGUNDO(A) LEILÃO/PRAÇA: Dia 22 de Junho de 2018 às 09h30min, que se realizará na
Rua Minas Gerais, 297, 1º Andar – Ed. Palácio do Comércio, nesta cidade, 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.
0007995-16.2014.8.16.0014 - Execução Fiscal
Autos
2ª Vara de Execuções Fiscais de Londrina
Exeqüente
MUNICÍPIO DE LONDRINA -PR (CNPJ 75.771.477/0001-70) (fl. 01)
Adv. Exeqüente
Paulo Cesar Tieni (OAB-PR 22622) Gisele Cristiane Campanari
Miliorini (OAB-PR 52.875) e Leonardo Martin Garcia (OAB-PR 70.212) (mov. 51.1, fls. 01/ 88)
Executado
ATAIDE SOARES TRINDADE (CPF: 709.491.749-04) (fl. 01)
End. Executado
Rua Oswaldo Pigozzo, 336 – Jd. Arapongas- Londrina/PR CEP
86.083-654 (mov. 33.2, fls. 62)
Depositário Fiel
Ataíde Soares Trindade (mov. 33.1 fls. 60)
Endereço da Guarda
Rua Joaquim Xavier de Lima nº 51, Jardim Vale Verde –
Londrina/PR (mov. 33.1 fls. 60)
Penhora realizada
07/07/2016 (mov. 33.1 fls. 60)
Débito Primitivo
R$ 687,76 - 16/04/2015 (mov. 25.1 fls. 44).
Débito Atualizado
R$ 853,30 - 20/04/2018.
Qualificação do(s) Bem (ns)
............................................................................R$ 159.614,56
Lote nº 11, da quadra nº 04, do Jardim Vale Verde, com 525,19 m2 de área de terreno,
localizado na Rua Joaquim Xavier de Lima, Londrina. Subdivisão do lote 09 da Gleba de
Cambé, com as seguintes divisas: Pela frente com a Rua D, medindo 17,156 metros, à
esquerda com a Rua C, medindo 25,40 metros, a concordância é feita por curva de
desenvolvimento de 16,253 metros, fundos com a data 01, medindo 4,788 metros, à direita com
a rua 10, medindo 30,00 metros. Benfeitorias: uma casa de alvenaria com 60 m2 de área
construída, averbada. Matrícula nº 24.376 do 3º CRI de Londrina. Venda “Ad Corpus”.
Avaliação Primitiva
R$ 155.000,00 - 07/07/2016 (mov. 33.1 fls. 60).
Avaliação Atualizada
R$ 159.614,56 - 20/04/2018.
ÔNUS DA MATRÍCULA:
R-4-24.376- PENHORA- Autos 0007995-16.2014.8.16.0014 da 2ª Vara de Execuções Fiscais
de Londrina. Exeqüente: MUNICÍPIO DE LONDRINA. Executado: ATAIDE SOARES
TRINDADE.
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LEILOEIRO: PAULO ROBERTO NAKAKOGUE, leiloeiro oficial, matr. JUCEPAR 12/048L,
arbitrando seus honorários na seguinte forma: 5% sobre o valor da arrematação do(s) bem(ns),
a ser pago pelo arrematante. Em caso de pagamento da dívida previamente ao início do leilão,
a comissão a ser paga. pela parte executada será de 2%.
INTIMAÇÕES: Fica(m) o(s) devedor(es) ATAIDE SOARES TRINDADE (CPF: 709.491.749-04) 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.
OBSERVAÇÕES:
1. Serão aceitos lances presenciais, no dia, hora e local acima descritos ou, ainda, aqueles
ofertados pela Internet, através do sítio eletrônico www.nakakogueleiloes.com.br, desde que
tenham realizado cadastramento prévio e envio da documentação exigida, com 24 (vinte e
quatro) horas de antecedência ao leilão.
2. O arrematante deverá pagar o preço no ato em observância ao Art. 892 do CPC;
3. Nos termos do art. 895 do CPC, o interessado em adquirir o bem penhorado em prestações
poderá apresentar, por escrito:
(a) até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da
avaliação;
(b) até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja
considerado vil, na forma do item anterior.
A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelos menos 25% do
lance a vista e o restante parcelado em até 30 meses.
O restante parcelado deverá ser garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e
por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis.
4. Nas hipóteses de arrematação ou adjudicação, as despesas necessárias para a efetivação
da transferência dos bens, inclusive para o registro da carta de arrematação e baixa de
averbações de penhoras, junto ao CRI, deverão ser suportadas pelo arrematante ou
adjudicatário.
5. Os arrematantes, adquirentes ou adjudicantes dos bens recebem-nos livres de hipotecas e
demais ônus reais (art. 1499, inciso VI, do Código Civil) além de penhoras e débitos
anteriores à aquisição relativos a tributos de âmbito municipal (IPTU e contribuição de
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melhoria), IPVA, licenciamento, inclusive aqueles de natureza PROPTER REM (art. 908,
parágrafo 1º do CPC/2015), visto que tanto a arrematação quanto a alienação judicial por
venda direta e a adjudicação têm natureza jurídica de aquisição originária, facultando-se aos
credores a sub-rogação do valor dos débitos no preço ofertado pelo licitante, na forma do
art. 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e o art. 908 § 2º do CPC/2015.
6. Os bens móveis e imóveis serão leiloados no estado de conservação em que se encontram,
não cabendo reclamações, desistências, cancelamento ou devoluções.
7. 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;
8. Erratas, ônus, Despesas informadas e anunciadas antes da Hasta Pública integram o Edital
de Leilão,
9. Em não havendo expediente forense nas datas ora designadas, ficam os leilões
automaticamente transferidas para o primeiro dia útil que se seguir, no mesmo horário.
Dado e passado nesta cidade de Curitiba, Estado do Paraná, em 30/04/2018, Eu, PAULO
ROBERTO NAKAKOGUE, Leiloeiro Público Oficial, o digitei e subscrevi, por ordem e sob
autorização do M.M. Juiz de Direito Dr. MARCELO DIAS DA SILVA,
PAULO ROBERTO NAKAKOGUE
LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL
LE0014EF0025451
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EDITAL DE HASTA PÚBLICA E INTIMAÇÃO
FAZ SABER a todos quantos virem o presente ou dele tiverem conhecimento que tramitam por
ordem do Juízo da 2ª Vara de Execuções Fiscais Municipais de Londrina nos autos abaixo, na
qual será levado à arrematação em hasta pública o bem de propriedade da parte devedora na
forma que segue:
PRIMEIRO(A) LEILÃO/PRAÇA: Dia 11 de Junho de 2018 às 09h30min, que se realizará na
Rua Minas Gerais, 297, 1º Andar – Ed. Palácio do Comércio, nesta cidade, por lance não
inferior ao valor da avaliação.
SEGUNDO(A) LEILÃO/PRAÇA: Dia 22 de Junho de 2018 às 09h30min, que se realizará na
Rua Minas Gerais, 297, 1º Andar – Ed. Palácio do Comércio, nesta cidade, 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.
0008483-68.2014.8.16.0014 - Execução Fiscal
Autos
2ª Vara de Execuções Fiscais de Londrina
Exeqüente
MUNICÍPIO DE LONDRINA - PR (CNPJ 75.771.477/0001-70
(mov. 1.1, fl. 03)
Adv. Exeqüente
Paulo Cesar Tieni (OAB-PR 22622), Gisele Cristiane
Campanari Miliorini (OAB-PR 52875) e Leonardo Martin Garcia (OAB-PR 70212) (mov. 83.1,
fls. 01/ 189)
Executado (a)
COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE LONDRINA – COHAB-LD
(CNPJ 78.616.760/0001-15)
End. Executado (a)
Rua Pernambuco nº 1002, Londrina- PR- CEP 86.020-121
(mov.24.2 fls. 60)
Adv. Executado
Denise Teixeira Rebello (OAB/PR 13.891) (mov. 24.4, fls. 60 à
75)
Depositário Fiel
Companhia de Habitação de Londrina- COHAB-LD (mov. 18.1
fls. 39)
Endereço da Guarda
Rua Vitor Assis Brasil nº 40, Conj. Hab. Vivi Xavier – LondrinaPR (mov. 18.1 fls. 39)
Penhora realizada – data/fls
07/04/2016 (mov. 18.1, fls. 39)
Débito Primitivo - data/fls.
R$ 1.427,60 - 03/07/2017 (mov. 72.2, fls. 172)
Débito Atualizado - data/fls R$ 1.569,33 - 12/04/2018.
Qualificação do(s) Bem (ns) ................................................................................R$ 95.891,81
Lote de terras sob nº 39 (trinta e nove), da quadra nº 19 (dezenove), com área de 200,00 m²
situado na Rua Vitor Assis Brasil nº 40, no Conjunto Habitacional Vivi Xavier, Londrina- PR, da
subdivisão de uma área de terras destacada do lote nº 47 da Gleba Ribeirão Jacutinga,
Londrina/PR, dentro das seguintes divisas e confrontações: Frente a Nordeste para a Rua Vitor
Assis Brasil (antiga Rua 14), com 10,00 metros. Lado direito a nordeste para o lote nº 40 com
20,00 metros. Lado esquerdo, a Sudeste para o lote nº 38 com 20,00 metros. Fundos a
Sudoeste para o lote 04 com 10,00 metros. Benfeitorias: Casa residencial em alvenaria de
tijolos área construída de 33m². Matricula nº 28.746 do 2º CRI de Londrina- PR. Venda “Ad
Corpus”.
Avaliação Primitiva - data
R$ 91.000,00 - 07/04/2016 (mov. 18.1 fls. 40)
Avaliação Atualiz. - data/fls R$ 95.891,81 - 12/04/2018.
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ÔNUS DA MATRÍCULA:
AV-1-28.746- HIPOTECA- Sob nº 2/6.605, Reg. Geral, dia 03/03/78, com retificação averbada
sob nº 2/6-605/B Reg. Geral, em 04-08-80, a favor de Banco Nacional de Habitação – BNH.
R-3-28.746- PENHORA- Autos nº 0008483-68.2014.8.16.0014 da 2ª Vara de Execuções
Fiscais de Londrina- PR. EXEQUENTE: Município de Londrina. EXECUTADO: Companhia de
Habitação de Londrina – COHAB-LD.
LEILOEIRO: PAULO ROBERTO NAKAKOGUE, leiloeiro oficial, matr. JUCEPAR 12/048L,
arbitrando seus honorários na seguinte forma: 5% sobre o valor da arrematação do(s) bem(ns),
a ser pago pelo arrematante. Em caso de pagamento da dívida previamente ao início do leilão,
a comissão a ser paga. pela parte executada será de 2%.
INTIMAÇÕES: Fica(m) o(s) devedor(es) COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE LONDRINA –
COHAB - LD (CNPJ 78.616.760/0001-15) 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 recursos,
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.
OBSERVAÇÕES:
1. Serão aceitos lances presenciais, no dia, hora e local acima descritos ou, ainda, aqueles
ofertados pela Internet, através do sítio eletrônico www.nakakogueleiloes.com.br, desde que
tenham realizado cadastramento prévio e envio da documentação exigida, com 24 (vinte e
quatro) horas de antecedência ao leilão.
2. O arrematante deverá pagar o preço no ato em observância ao Art. 892 do CPC;
3. Nos termos do art. 895 do CPC, o interessado em adquirir o bem penhorado em prestações
poderá apresentar, por escrito:
(a) até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da
avaliação;
(b) até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja
considerado vil, na forma do item anterior.
A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelos menos 25% do
lance a vista e o restante parcelado em até 30 meses.
O restante parcelado deverá ser garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e
por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis.
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4. Nas hipóteses de arrematação ou adjudicação, as despesas necessárias para a efetivação
da transferência dos bens, inclusive para o registro da carta de arrematação e baixa de
averbações de penhoras, junto ao CRI, deverão ser suportadas pelo arrematante ou
adjudicatário.
5. Os arrematantes, adquirentes ou adjudicantes dos bens recebem-nos livres de hipotecas e
demais ônus reais (art. 1499, inciso VI, do Código Civil) além de penhoras e débitos
anteriores à aquisição relativos a tributos de âmbito municipal (IPTU e contribuição de
melhoria), IPVA, licenciamento, inclusive aqueles de natureza PROPTER REM (art. 908,
parágrafo 1º do CPC/2015), visto que tanto a arrematação quanto a alienação judicial por
venda direta e a adjudicação têm natureza jurídica de aquisição originária, facultando-se aos
credores a sub-rogação do valor dos débitos no preço ofertado pelo licitante, na forma do
art. 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e o art. 908 § 2º do CPC/2015.
6. Os bens móveis e imóveis serão leiloados no estado de conservação em que se encontram,
não cabendo reclamações, desistências, cancelamento ou devoluções.
7. 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;
8. Erratas, ônus, Despesas informadas e anunciadas antes da Hasta Pública integram o Edital
de Leilão,
9. Em não havendo expediente forense nas datas ora designadas, ficam os leilões
automaticamente transferidas para o primeiro dia útil que se seguir, no mesmo horário.
Dado e passado nesta cidade de Curitiba, Estado do Paraná, em 20/04/2018, Eu, PAULO
ROBERTO NAKAKOGUE, Leiloeiro Público Oficial, o digitei e subscrevi, por ordem e sob
autorização do M.M. Juiz de Direito Dr. MARCELO DIAS DA SILVA,
PAULO ROBERTO NAKAKOGUE
LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL
LE0014EF0025451
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EDITAL DE HASTA PÚBLICA E INTIMAÇÃO
FAZ SABER a todos quantos virem o presente ou dele tiverem conhecimento que tramitam por
ordem do Juízo da 2ª Vara de Execuções Fiscais Municipais de Londrina nos autos abaixo, na
qual será levado à arrematação em hasta pública o bem de propriedade da parte devedora na
forma que segue:
PRIMEIRO(A) LEILÃO/PRAÇA: Dia 11 de Junho de 2018 às 09h30min, que se realizará na
Rua Minas Gerais, 297, 1º Andar – Ed. Palácio do Comércio, nesta cidade, por lance não
inferior ao valor da avaliação.
SEGUNDO(A) LEILÃO/PRAÇA: Dia 22 de Junho de 2018 às 09h30min, que se realizará na
Rua Minas Gerais, 297, 1º Andar – Ed. Palácio do Comércio, nesta cidade, 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.

0010994-30.2000.8.16.0014 - Execução Fiscal
0002908-21.2010.8.16.0014 - Execução Fiscal
Autos
2ª Vara de Execuções Fiscais de Londrina
Exeqüente
MUNICÍPIO DE LONDRINA - PR (CNPJ 75.771.477/0001-70 (fl. 01)
Adv. Exeqüente
Paulo Cesar Tieni (OAB/PR 22.622) (fl. 01)
Executado
FAIÇAL JANNANI (CPF 043.697.269-72) (fl. 01)
End. Executado
Av. Tiradentes, nº 1670, Jardim Shangrila – Zona A – Londrina/PR
CEP 86.071-000 (mov. 1.1 fls. 03)(apenso 0002908)
Adv. Executado
Márcio Roberto Dias Casagrande (OAB/PR 55.427) (mov. 1.2 fl. 90).
Depositário Fiel
Faiçal Jannani (CPF 043.697.269-72 (mov. 8.2 fls. 50)
Endereço da Guarda
Rua Oakland, nº 29, Jardim Quebec – Londrina-PR CEP 86060-310
(mov. 8.2 fls. 50).
Penhora realizada
21/07/2015 (mov. 8.2 fls. 50) (autos 2908-21)
Débito Primitivo
R$ 133.767,49 - 19/01/2018 (mov.77.2, fls. 233)(10994-30)
Débito Primitivo
R$ 3.165,24 - 22/03/2016 (mov. 31.1, fls. 94)(2908-21)
Débito Atualizado
R$ 142.002,09 – 08/05/2018.
Qualificação do(s) Bem (ns)..............................................................................R$ 1.857.479,36
Data nº 15/16 (quinze/dezesseis) da quadra nº 04(quatro), com 1.117,06 m2, Jardim Quebec, a
Rua Okland nº 29, desta cidade, com as seguintes divisas: Com a Avenida “1” com 48,74
metros; com as datas nºs 14 e 17 com 45,95 metros; com a Rua Michingan com 34,92 metros e
no encontro da Rua Michigam com A Avenida “1”, numa curva de 21,20 metros. Benfeitorias:
Uma casa residencial de tijolos, com laje e cobertura de telhas de barro, medindo 495,54
m2,com dois pavimentos, dispondo de três salas, quatro dormitórios, sendo um suíte, cozinha,
área de serviço, uma lavabo, um banheiro social e um banheiro de serviço, tudo em piso
cerâmico. Possui, além disso, vaga para estacionamento, canil, quintal com piso cerâmico e
uma piscina cercada. Residência em regular estado de conservação, necessitando de pintura e
reforma. Matrícula nº 27.768 do registro de Imóveis do 1º Ofício da Comarca de Londrina.
Venda “Ad Corpus”.
Avaliação Primitiva
R$ 1.667.000,00 - 16/10/2015 (mov. 28.1 fls. 160/165)
Avaliação Atualizada R$ 1.857.479,36 - 24/04/2018.
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ÔNUS DA MATRÍCULA:
-R-24-27.768- INDISPONIBILIDADE DE BENS- Autos n.º 00010651620145090664 da 5ª Vara do
Trabalho de Londrina. Autor: ARMANDO PELLEGRINO. Réus: FAIÇAL JANNANI e MARIA LÚCIA
DIAS JANNANI.
-R-23-27.768- PENHORA- Autos n.º 0002908-21.2010.8.16.0014 da 2ª Vara de Execuções
Fiscais. Exeqüente: MUNICÍPIO DE LONDRINA. Executado: FAIÇAL JANNANI.
-R-22-27.768- PENHORA- Autos n.º 96.20.13888-0PR da 7ª Vara Federal de Londrina.
Exeqüente: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Executado: FAIÇAL E
JANNANI e F JANNANI CONSTRUÇÕES E COM. LTDA.
-R-21-27-768- PENHORA- Autos n.º 06/2007 da 1ª Vara Federal de Execuções Fiscais de
Londrina. Exeqüente: UNIÃO- FAZENDA NACIONAL. Executado. INTERMAQ –
INTERNACIONAL MÁQ. E EQUIP. LDTA., MARIA LUCIA DIAS JANNANI e FAIÇAL JANNANI.
-R-20-27.768- AVERBAÇÃO DE EXECUÇÃO – Autos n.º 164/2005 da 3ª Vara Cível de
Londrina. Exeqüente: LUIZ ANTÔNIO BARREIRO. Executado: FAIÇAL JANNANI
-R-19-27.768- INDISPONIBILIDADE DE BENS – Autos n.º 471/2005 da 9ª Vara Cível de
Londrina. Pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARANÁ contra MARIA LUCIA DIAS JANNANI.
-R-18-27.768- PENHORA- Autos n.º 000299/2001 da 4ª Vara Cível de Londrina. Exeqüente: EGLES
LOURDES DEL PIETRO DIAS. Executado: F JANNANI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
-R-17-27.768- PENHORA 50% do imóvel. Autos n.º 283/1991 da 5ª Vara Cível de Londrina.
Exeqüente: SÉRGIO CAMPELO SPOLADOR. Executado: MUNICÍPIO DE IVAIPORÃ E OUTROS.
-R-16-27.768- INDISPONIBILIDADE DE BENS. Autos n.º 0015575-20.2002.8.16.0014
(276/2002) da 6ª Vara Cível de Londrina. Requerente: MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARANÁ.
Executado: FAIÇAL JANNANI.
-R-15-27.768- PENHORA- Autos 151/96 de Carta Precatória da 36ª Vara de São Paulo,
extraída dos Autos nº 2513/95 da 9ª Vara Cível de Londrina. Exeqüente: EDUARDO DA
ROCHA LEÃO. Executado: FAIÇAL JANNANI E MARIA LUCIA DIAS JANNANI.
-R-08-27.768- HIPOTECA- Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.
Devedores: F JANNANI – CONSTRUÇÕES E COM. LTDA. e INTERMAQ – INTERN. DE MÁQ.
E EQUIP. LTDA. Intervenientes Garantes: FAIÇAL JANNANI E MARIA LUCIA DIAS FAIÇAL.
LEILOEIRO: PAULO ROBERTO NAKAKOGUE, leiloeiro oficial, matr. JUCEPAR 12/048L,
arbitrando seus honorários na seguinte forma: 5% sobre o valor da arrematação do(s) bem(ns),
a ser pago pelo arrematante. Em caso de pagamento da dívida previamente ao início do leilão,
a comissão a ser paga. pela parte executada será de 2%.
INTIMAÇÕES: Fica(m) o(s) devedor(es) FAIÇAL JANNANI (CPF 043.697.269-72) 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 recursos, 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,
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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.
OBSERVAÇÕES:
1. Serão aceitos lances presenciais, no dia, hora e local acima descritos ou, ainda, aqueles
ofertados pela Internet, através do sítio eletrônico www.nakakogueleiloes.com.br, desde que
tenham realizado cadastramento prévio e envio da documentação exigida, com 24 (vinte e
quatro) horas de antecedência ao leilão.
2. O arrematante deverá pagar o preço no ato em observância ao Art. 892 do CPC;
3. Nos termos do art. 895 do CPC, o interessado em adquirir o bem penhorado em prestações
poderá apresentar, por escrito:
(a) até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da
avaliação;
(b) até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja
considerado vil, na forma do item anterior.
A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelos menos 25% do
lance a vista e o restante parcelado em até 30 meses.
O restante parcelado deverá ser garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e
por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis.
4. Nas hipóteses de arrematação ou adjudicação, as despesas necessárias para a efetivação
da transferência dos bens, inclusive para o registro da carta de arrematação e baixa de
averbações de penhoras, junto ao CRI, deverão ser suportadas pelo arrematante ou
adjudicatário.
5. Os arrematantes, adquirentes ou adjudicantes dos bens recebem-nos livres de hipotecas e
demais ônus reais (art. 1499, inciso VI, do Código Civil) além de penhoras e débitos
anteriores à aquisição relativos a tributos de âmbito municipal (IPTU e contribuição de
melhoria), IPVA, licenciamento, inclusive aqueles de natureza PROPTER REM (art. 908,
parágrafo 1º do CPC/2015), visto que tanto a arrematação quanto a alienação judicial por
venda direta e a adjudicação têm natureza jurídica de aquisição originária, facultando-se aos
credores a sub-rogação do valor dos débitos no preço ofertado pelo licitante, na forma do
art. 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e o art. 908 § 2º do CPC/2015.
6. Os bens móveis e imóveis serão leiloados no estado de conservação em que se encontram,
não cabendo reclamações, desistências, cancelamento ou devoluções.
7. 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;
8. Erratas, ônus, Despesas informadas e anunciadas antes da Hasta Pública integram o Edital
de Leilão,
9. Em não havendo expediente forense nas datas ora designadas, ficam os leilões
automaticamente transferidas para o primeiro dia útil que se seguir, no mesmo horário.
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Dado e passado nesta cidade de Curitiba, Estado do Paraná, em 20/04/2018, Eu, PAULO
ROBERTO NAKAKOGUE, Leiloeiro Público Oficial, o digitei e subscrevi, por ordem e sob
autorização do M.M. Juiz de Direito Dr. MARCELO DIAS DA SILVA.
PAULO ROBERTO NAKAKOGUE
LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL
LE0014EF0025451
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EDITAL DE HASTA PÚBLICA E INTIMAÇÃO
FAZ SABER a todos quantos virem o presente ou dele tiverem conhecimento que tramitam por
ordem do Juízo da 2ª Vara de Execuções Fiscais Municipais de Londrina nos autos abaixo, na
qual será levado à arrematação em hasta pública o bem de propriedade da parte devedora na
forma que segue:
PRIMEIRO(A) LEILÃO/PRAÇA: Dia 11 de Junho de 2018 às 09h30min, que se realizará na
Rua Minas Gerais, 297, 1º Andar – Ed. Palácio do Comércio, nesta cidade, por lance não
inferior ao valor da avaliação.
SEGUNDO(A) LEILÃO/PRAÇA: Dia 22 de Junho de 2018 às 09h30min, que se realizará na
Rua Minas Gerais, 297, 1º Andar – Ed. Palácio do Comércio, nesta cidade, 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.
0011065-32.2000.8.16.0014 - Execução Fiscal
Autos
2ª Vara de Execuções Fiscais de Londrina
Exeqüente
MUNICÍPIO DE LONDRINA/PR (CNPJ 75.771.477/0001-70)
(mov. 1.1, fls.01/ 03)
Adv. Exeqüente
Paulo Cesar Tieni (OAB-PR 22.622), Gisele Cristiane Campanari
Miliorini (OAB-PR 52.875) e Leonardo Martin Garcia (OAB-PR 70.212) (mov. 56.1, fls. 01/ 172)
Executado
MARLI PEREIRA LEMOS Representante do ESPÓLIO DE
DAVID CORREA LEMOS (fl. 01)
End. Executado
Av. Jules Verni nº 849, Jd Santa Rita – Londrina/PR (mov. 1.2 fls.
66)
Adv. Executado:
Ronan Wielewski Botelho (OAP/PR 53.591) e CRISTEL
RODRIGUES BARED KRELING (OAB-SP 43.885) (mov. 1.2, 10.1, fls. 66/ 100).
Depositário Fiel
Marli Pereira Lemos (CPF 979.722.409-06 (mov. 11.1 fls. 104)
Endereço da Guarda
Av. Jules Verne nº 849, CJ. Santa Rita 7 – Londrina/PR (mov.
11.1 fls. 104)
Penhora realizada – data/fls 10/11/2015 (mov. 11.1 fls. 104)
Débito Primitivo - data/fls.
R$ 14.791,94 - 07/01/2015 (mov. 1.2 fls. 84/85)
Débito Atualizado - data/fls R$ 24.454,00 – 16/04/2018.
Qualificação do(s) Bem (ns)
............................................................................R$ 198.588,18
Data de terras sob nº 18 (dezoito), da quadra nº 16 (dezesseis), medindo a área de 300,00
metros quadrados, situada no JARDIM MARIA LUCIA, parte A, nesta cidade, da subdivisão do
remanescente dos lotes nº 316C e 316-D, da Gleba Ribeirão Jacutinga, neste Município e
Comarca, dentro das seguintes divisas e confrontações:- Pela frente, com a Av. Jules Verne,
na largura de 12,00 metros; de um lado, com a data nº 19, numa extensão de 25,00 metros;
aos fundos, com a data nº 09, na largura de 12,00 metros; e finalmente, de outro lado, com a
data nº 17, numa extensão de 25 metros. Matrícula nº 21.602 de Registro de Imóveis do 2º
Ofício de Londrina - PR. Venda “Ad Corpus”.
Avaliação Primitiva - data
R$ 180.000,00 - 10/11/2015 (mov. 11.1 fls. 105)
Avaliação Atualizada - data/fls R$ 198.588,18 – 16/04/2018.
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ÔNUS DA MATRÍCULA:
R.4/21.602 – PENHORA: Autos nº 0005773-12.2013.8.16.0014 da 1ª Vara de Execuções
Fiscais de Londrina. Exeqüente: MUNICIPIO DE LONDRINA. Executado: ESPÓLIO DE DAVID
CORREA LEMOS.
R.5/21.602 – PENHORA: Autos nº 0011065-32.2000.8.16.0014 de Execução Fiscal de 2ª Vara
de Execuções Fiscais de Londrina. Exeqüente: MUNICIPIO DE LONDRINA. Executado:
ESPÓLIO DE DAVID CORREA LEMOS.
LEILOEIRO: PAULO ROBERTO NAKAKOGUE, leiloeiro oficial, matr. JUCEPAR 12/048L,
arbitrando seus honorários na seguinte forma: 5% sobre o valor da arrematação do(s) bem(ns),
a ser pago pelo arrematante. Em caso de pagamento da dívida previamente ao início do leilão,
a comissão a ser paga. pela parte executada será de 2%.
INTIMAÇÕES: Fica(m) o(s) devedor(es) MARLI PEREIRA LEMOS (CPF 979.722.409-06)
Representante do ESPÓLIO DE DAVID CORREA LEMOS 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 recursos,
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.
OBSERVAÇÕES:
1. Serão aceitos lances presenciais, no dia, hora e local acima descritos ou, ainda, aqueles
ofertados pela Internet, através do sítio eletrônico www.nakakogueleiloes.com.br, desde que
tenham realizado cadastramento prévio e envio da documentação exigida, com 24 (vinte e
quatro) horas de antecedência ao leilão.
2. O arrematante deverá pagar o preço no ato em observância ao Art. 892 do CPC;
3. Nos termos do art. 895 do CPC, o interessado em adquirir o bem penhorado em prestações
poderá apresentar, por escrito:
(a) até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da
avaliação;
(b) até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja
considerado vil, na forma do item anterior.
A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelos menos 25% do
lance a vista e o restante parcelado em até 30 meses.
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O restante parcelado deverá ser garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e
por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis.
4. Nas hipóteses de arrematação ou adjudicação, as despesas necessárias para a efetivação
da transferência dos bens, inclusive para o registro da carta de arrematação e baixa de
averbações de penhoras, junto ao CRI, deverão ser suportadas pelo arrematante ou
adjudicatário.
5. Os arrematantes, adquirentes ou adjudicantes dos bens recebem-nos livres de hipotecas e
demais ônus reais (art. 1499, inciso VI, do Código Civil) além de penhoras e débitos
anteriores à aquisição relativos a tributos de âmbito municipal (IPTU e contribuição de
melhoria), IPVA, licenciamento, inclusive aqueles de natureza PROPTER REM (art. 908,
parágrafo 1º do CPC/2015), visto que tanto a arrematação quanto a alienação judicial por
venda direta e a adjudicação têm natureza jurídica de aquisição originária, facultando-se aos
credores a sub-rogação do valor dos débitos no preço ofertado pelo licitante, na forma do
art. 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e o art. 908 § 2º do CPC/2015.
6. Os bens móveis e imóveis serão leiloados no estado de conservação em que se encontram,
não cabendo reclamações, desistências, cancelamento ou devoluções.
7. 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;
8. Erratas, ônus, Despesas informadas e anunciadas antes da Hasta Pública integram o Edital
de Leilão,
9. Em não havendo expediente forense nas datas ora designadas, ficam os leilões
automaticamente transferidas para o primeiro dia útil que se seguir, no mesmo horário.
Dado e passado nesta cidade de Curitiba, Estado do Paraná, em 20/04/2018, Eu, PAULO
ROBERTO NAKAKOGUE, Leiloeiro Público Oficial, o digitei e subscrevi, por ordem e sob
autorização do M.M. Juiz de Direito Dr. MARCELO DIAS DA SILVA.
PAULO ROBERTO NAKAKOGUE
LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL
LE0014EF0025451
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EDITAL DE HASTA PÚBLICA E INTIMAÇÃO
FAZ SABER a todos quantos virem o presente ou dele tiverem conhecimento que tramitam por
ordem do Juízo da 2ª Vara de Execuções Fiscais Municipais de Londrina nos autos abaixo, na
qual será levado à arrematação em hasta pública o bem de propriedade da parte devedora na
forma que segue:
PRIMEIRO(A) LEILÃO/PRAÇA: Dia 11 de Junho de 2018 às 09h30min, que se realizará na
Rua Minas Gerais, 297, 1º Andar – Ed. Palácio do Comércio, nesta cidade, por lance não
inferior ao valor da avaliação.
SEGUNDO(A) LEILÃO/PRAÇA: Dia 22 de Junho de 2018 às 09h30min, que se realizará na
Rua Minas Gerais, 297, 1º Andar – Ed. Palácio do Comércio, nesta cidade, para a venda a
quem mais der, desde que não se constitua preço vil, assim considerado o lance inferior a 60%
da avaliação.
Autos nº.
0013978-45.2004.8.16.0014 - Execução Fiscal
Autos
2ª Vara de Execuções Fiscais de Londrina
Exeqüente
ESTADO DO PARANÁ (CNPJ 76.416.940/0001-28) (fl. 01)
Adv. Exeqüente
Márcia Miranda Vasconcellos Cunha (OAB/PR 18.860) (fl. 01)
Executado
EL SAYED COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA. (CNPJ
01.310.709/0001-56) (fl. 01)
End. Executado
Rua Mato Grosso nº 197 – Centro – Londrina/PR CEP 86.010-180
(mov. 1.1 fls. 03)
Depositário Fiel
AHMED EL SAYED (CPF 562.674.019-87) (mov.1.2 fls. 15)
Endereço da Guarda
Rua Mato Grosso nº 197 – Centro – Londrina/PR (mov. 1.2 fls.15)
Penhora realizada
25/07/2005 (mov. 1.2 fls. 15)
Débito Primitivo
R$ 3.178,65 - 26/02/2016 (mov. 1.2 fls. 87)
Débito Atualizado
R$ 4.239,60 – 18/04/2018.
Qualificação do(s) Bem (ns)
...............................................................................R$ 3.584,65
60 (sessenta) calças jeans marca Biótipo, numeração variada de 38 ao 50, primeira qualidade,
pelo valor unitário de R$ 59,00.
Avaliação Primitiva - data
R$ 3.540,00 - 08/02/2017 (mov. 9.1 fls. 102/103)
Avaliação Atualizada
R$ 3.584,65 – 18/04/2018.
LEILOEIRO: PAULO ROBERTO NAKAKOGUE, leiloeiro oficial, matr. JUCEPAR 12/048L,
arbitrando seus honorários na seguinte forma: 5% sobre o valor da arrematação do(s) bem(ns),
a ser pago pelo arrematante. Em caso de pagamento da dívida previamente ao início do leilão,
a comissão a ser paga. pela parte executada será de 2%.
INTIMAÇÕES: Fica(m) o(s) devedor(es) EL SAYED COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA.
(CNPJ 01.310.709/0001-56) 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 recursos, 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
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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.
OBSERVAÇÕES:
1. Serão aceitos lances presenciais, no dia, hora e local acima descritos ou, ainda, aqueles
ofertados pela Internet, através do sítio eletrônico www.nakakogueleiloes.com.br, desde que
tenham realizado cadastramento prévio e envio da documentação exigida, com 24 (vinte e
quatro) horas de antecedência ao leilão.
2. O arrematante deverá pagar o preço no ato em observância ao Art. 892 do CPC;
3. Nos termos do art. 895 do CPC, o interessado em adquirir o bem penhorado em prestações
poderá apresentar, por escrito:
(a) até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da
avaliação;
(b) até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja
considerado vil, na forma do item anterior.
A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelos menos 25% do
lance a vista e o restante parcelado em até 30 meses.
O restante parcelado deverá ser garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e
por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis.
4. Nas hipóteses de arrematação ou adjudicação, as despesas necessárias para a efetivação
da transferência dos bens, inclusive para o registro da carta de arrematação e baixa de
averbações de penhoras, junto ao CRI, deverão ser suportadas pelo arrematante ou
adjudicatário.
5. Os arrematantes, adquirentes ou adjudicantes dos bens recebem-nos livres de hipotecas e
demais ônus reais (art. 1499, inciso VI, do Código Civil) além de penhoras e débitos
anteriores à aquisição relativos a tributos de âmbito municipal (IPTU e contribuição de
melhoria), IPVA, licenciamento, inclusive aqueles de natureza PROPTER REM (art. 908,
parágrafo 1º do CPC/2015), visto que tanto a arrematação quanto a alienação judicial por
venda direta e a adjudicação têm natureza jurídica de aquisição originária, facultando-se aos
credores a sub-rogação do valor dos débitos no preço ofertado pelo licitante, na forma do
art. 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e o art. 908 § 2º do CPC/2015.
6. Os bens móveis e imóveis serão leiloados no estado de conservação em que se encontram,
não cabendo reclamações, desistências, cancelamento ou devoluções.
7. 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;
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8. Erratas, ônus, Despesas informadas e anunciadas antes da Hasta Pública integram o Edital
de Leilão,
9. Em não havendo expediente forense nas datas ora designadas, ficam os leilões
automaticamente transferidas para o primeiro dia útil que se seguir, no mesmo horário.
Dado e passado nesta cidade de Curitiba, Estado do Paraná, em 20/04/2018, Eu, PAULO
ROBERTO NAKAKOGUE, Leiloeiro Público Oficial, o digitei e subscrevi, por ordem e sob
autorização do M.M. Juiz de Direito Dr. MARCELO DIAS DA SILVA.
PAULO ROBERTO NAKAKOGUE
LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL
LE0014EF0025451
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EDITAL DE HASTA PÚBLICA E INTIMAÇÃO
FAZ SABER a todos quantos virem o presente ou dele tiverem conhecimento que tramitam por
ordem do Juízo da 2ª Vara de Execuções Fiscais Municipais de Londrina nos autos abaixo, na
qual será levado à arrematação em hasta pública o bem de propriedade da parte devedora na
forma que segue:
PRIMEIRO(A) LEILÃO/PRAÇA: Dia 11 de Junho de 2018 às 09h30min, que se realizará na
Rua Minas Gerais, 297, 1º Andar – Ed. Palácio do Comércio, nesta cidade, por lance não
inferior ao valor da avaliação.
SEGUNDO(A) LEILÃO/PRAÇA: Dia 22 de Junho de 2018 às 09h30min, que se realizará na
Rua Minas Gerais, 297, 1º Andar – Ed. Palácio do Comércio, nesta cidade, 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.
0017967-44.2013.8.16.0014 - Execução Fiscal
Autos
2ª Vara de Execuções Fiscais de Londrina
Exeqüente
MUNICÍPIO DE LONDRINA/PR (CNPJ 75.771.477/0001-70) (fl. 01)
Adv. Exeqüente
Salvador Biazzono Júnior (OAB/PR 3.373) (fl. 01)
Executado (a)
MARCO ANTONIO DE ANDRADE CAMPANELLI (CPF
363.395.719-72) (fl.01)
End. Executado(a)
Av. Higienópolis nº 32, Sala 101 - Centro–Londrina/PR CEP 86.020040 (mov. 69.2 fl. 138)
Adv. Executado
Marco Antônio de Andrade Campanelli (OAB/PR 8.445) (fl. 01)
Depositário Fiel
Depositário Público da Comarca (mov. 69.1fls. 137)
Endereço da Guarda
Rua Brasil nº 1014, sala 602 Centro– Londrina/PR CEP 86.010-200
(mov. 69.1fls. 137)
Penhora realizada
24/08/2016(mov. 69.1fls. 137)
Débito Primitivo
R$ 22.867,97 – 10/11/2017(mov. 113.2, fls. 235)
Débito Atualizado
R$ 24.420,74 – 08/05/2018
Qualificação do(s) Bem (ns)
............................................................................R$ 215.443,09
Sala 602 (seiscentos e dois) situado no sexto Pavimento Superior do “CONDOMÍNIO LONDRICENTER”, d/cidade, à Rua Brasil, nº 1014, medindo a área de 87,563956 m², sendo 46,4375
m² de área privativa, 12,278529 m², de área de uso de comum e 28,711052 m² de área de
garagem correspondendo a VAGA N. 03 (TRES), situado no susolo, para veículo de porte
médio e sem uso de manobrista, e fração ideal do solo de 16,713240 m², iguais à 2,17408 –
dentro das seguintes divisas e confrontações:- “Confronta-se pela frente, com o poço de
iluminação; aos fundos, com o recuo / junto parte da data nº 09 e parte da data n 19; de um
lado, com o recuo junto as datas nºs 10 e 13; e de outro lado, com os conjuntos de sala nºs.
203, 403, 1003 e 1203, respectivamente”, cujo condomínio foi construído sobre a data de terras
sob nº 14 (quatorze), da quadra nº 61-A (sessenta e um - A), medindo a área de 768,75 nº Matrícula nº 26.497 do 3º Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca.Venda “AD
Corpus”.
Avaliação Primitiva
R$ 210.000,00 de 24/08/2016 (mov. 69.1fls. 137)
Avaliação Atualizada
R$ 215.443,09 de 18/04/2018
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ÔNUS DA MATRÍCULA:
-R.5/26.497- PENHORA- Autos 5014166-63.2011.404.7001- 1ª Vara Federal de LondrinaPR.Exeqüente: UNIÃO- Fazenda Nacional – Executado: Marco Antonio de Andrade Campanelli
-R. 6/26.497 –PENHORA – Autos 0017967-44.2013.8.16.0014 – 2ª Vara de Exec. Fiscais de
Londrina- PR. Exeqüente: Município de Londrina – Executado: Marco Antonio de Andrade
Campanelli e Elza Clara Campanelli.
LEILOEIRO: PAULO ROBERTO NAKAKOGUE, leiloeiro oficial, matr. JUCEPAR 12/048L,
arbitrando seus honorários na seguinte forma: 5% sobre o valor da arrematação do(s) bem(ns),
a ser pago pelo arrematante. Em caso de pagamento da dívida previamente ao início do leilão,
a comissão a ser paga. pela parte executada será de 2%.
INTIMAÇÕES: Fica(m) o(s) devedor(es) MARCO ANTONIO DE ANDRADE CAMPANELLI
(CPF 363.395.719-72) 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 recursos, 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.
OBSERVAÇÕES:
1. Serão aceitos lances presenciais, no dia, hora e local acima descritos ou, ainda, aqueles
ofertados pela Internet, através do sítio eletrônico www.nakakogueleiloes.com.br, desde que
tenham realizado cadastramento prévio e envio da documentação exigida, com 24 (vinte e
quatro) horas de antecedência ao leilão.
2. O arrematante deverá pagar o preço no ato em observância ao Art. 892 do CPC;
3. Nos termos do art. 895 do CPC, o interessado em adquirir o bem penhorado em prestações
poderá apresentar, por escrito:
(a) até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da
avaliação;
(b) até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja
considerado vil, na forma do item anterior.
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A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelos menos 25% do
lance a vista e o restante parcelado em até 30 meses.
O restante parcelado deverá ser garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e
por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis.
4. Nas hipóteses de arrematação ou adjudicação, as despesas necessárias para a efetivação
da transferência dos bens, inclusive para o registro da carta de arrematação e baixa de
averbações de penhoras, junto ao CRI, deverão ser suportadas pelo arrematante ou
adjudicatário.
5. Os arrematantes, adquirentes ou adjudicantes dos bens recebem-nos livres de hipotecas e
demais ônus reais (art. 1499, inciso VI, do Código Civil) além de penhoras e débitos
anteriores à aquisição relativos a tributos de âmbito municipal (IPTU e contribuição de
melhoria), IPVA, licenciamento, inclusive aqueles de natureza PROPTER REM (art. 908,
parágrafo 1º do CPC/2015), visto que tanto a arrematação quanto a alienação judicial por
venda direta e a adjudicação têm natureza jurídica de aquisição originária, facultando-se aos
credores a sub-rogação do valor dos débitos no preço ofertado pelo licitante, na forma do
art. 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e o art. 908 § 2º do CPC/2015.
6. Os bens móveis e imóveis serão leiloados no estado de conservação em que se encontram,
não cabendo reclamações, desistências, cancelamento ou devoluções.
7. 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;
8. Erratas, ônus, Despesas informadas e anunciadas antes da Hasta Pública integram o Edital
de Leilão,
9. Em não havendo expediente forense nas datas ora designadas, ficam os leilões
automaticamente transferidas para o primeiro dia útil que se seguir, no mesmo horário.
Dado e passado nesta cidade de Curitiba, Estado do Paraná, em 20/04/2018, Eu, PAULO
ROBERTO NAKAKOGUE, Leiloeiro Público Oficial, o digitei e subscrevi, por ordem e sob
autorização do M.M. Juiz de Direito Dr. MARCELO DIAS DA SILVA.
PAULO ROBERTO NAKAKOGUE
LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL
LE0014EF0025451
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EDITAL DE HASTA PÚBLICA E INTIMAÇÃO
FAZ SABER a todos quantos virem o presente ou dele tiverem conhecimento que tramitam por
ordem do Juízo da 2ª Vara de Execuções Fiscais Municipais de Londrina nos autos abaixo, na
qual será levado à arrematação em hasta pública o bem de propriedade da parte devedora na
forma que segue:
PRIMEIRO(A) LEILÃO/PRAÇA: Dia 11 de Junho de 2018 às 09h30min, que se realizará na
Rua Minas Gerais, 297, 1º Andar – Ed. Palácio do Comércio, nesta cidade, por lance não
inferior ao valor da avaliação.
SEGUNDO(A) LEILÃO/PRAÇA: Dia 22 de Junho de 2018 às 09h30min, que se realizará na
Rua Minas Gerais, 297, 1º Andar – Ed. Palácio do Comércio, nesta cidade, 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.

0023874-44.2006.8.16.0014 - Execução Fiscal
0035932-11.2008.8.16.0014 - Execução Fiscal
0003133-41.2010.8.16.0014 - Execução Fiscal
0069593-10.2010.8.16.0014 - Execução Fiscal
0006375-03.2013.8.16.0014 - Execução Fiscal
Autos
2ª Vara de Execuções Fiscais de Londrina
Exeqüente
MUNICÍPIO DE LONDRINA -PR (CNPJ 75.771.477/0001-70) (fl. 01)
Adv. Exeqüente
Paulo Cesar Tieni (OAB/PR 22.622) (fl. 01)
Executado
OLIMPIO CESAR GONÇALVES (CPF: 659.026.028-15) (fl. 01)
End. Executado
Rua Manoel Ricardo Holanda, nº 241, Jardim Araxá – Londrina-PR
CEP 86.061-170 (mov. 1.1 fls. 03)
Depositário Fiel
Célia Marina Gonçalves (mov. 32.1 fls. 63) (0006375)
Endereço da Guarda
Rua Manuel Ricardo Holanda, nº 241, Jardim Araxá – Londrina-PR
(mov. 32.1 fls. 63) (0006375)
Penhora realizada
16/04/2016 (mov. 32.1 fls. 63) (0006375)
Débito Primitivo
R$ 9.225,81 - 30/06/2014 (mov. 1.2, fls. 30) (0023874)
Débito Primitivo
R$ 10.572,87 - 22/07/2015 (mov. 6.2, fls. 49) (0035932)
Débito Primitivo
R$ 16.707,31 - 27/04/2016 (mov. 12.1, fls. 39) (0003133)
Débito Primitivo
R$ 12.792,31 - 11/08/2014 (mov. 1.2, fls. 33) (0069593)
Débito Primitivo
R$ 13.714,72 – 26/07/2013 (mov. 13.1, fls. 26)(0006375)
Débito Atualizado
R$ 104.866,61 – 08/05/2018.
Qualificação do(s) Bem (ns)
............................................................................R$ 817.193,04
Data de terras sob nº 08 da quadra nº 03 com 375,00 m², sita no loteamento denominado
Parque Residencial Araxá I, Rua Manoel Ricardo de Holanda 241, com as seguintes divisas e
confrontações: “Frente para a Rua B, numa distância de 12,50 metros; fundos com as datas 11
e 12, numa distância de 12,50 metros; divisa com a data 07, numa distância de 30,00 metros; e
divisa com a data 09, numa distância de 30,00 metros. Benfeitorias: Contendo uma em
alvenaria de 400m2, com sala, 04 quartos, sendo 01 suíte copa-cozinha, banheiro social, área
de serviço, acabamento de primeira, necessitando manutenção tal como renovação de pintura.
Matrícula 10.996 do 1º Registro de Imóveis de Londrina. Venda “Ad Corpus”.
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Avaliação Primitiva
Avaliação Atualizada

R$ 775.000,00 - 16/04/2016 (mov. 32.1 fls. 64).
R$ 817.193,04 - 23/04/2018.

ÔNUS DA MATRÍCULA:
AV-07-10.996- HIPOTECA – Credor: BANCO BRADESCO S/A. Devedores: OLÍMPIO CESAR
GONÇALVES e CELIA MARINA LEITE GONÇALVES.
R-13-10.996- PENHORA- Autos 203/98 da 9ª Vara Cível de Londrina. Exeqüente: MUNICÍPIO
DE LONDRINA. Executado: OLÍMPIO CESAR GONÇALVES.
R-14-10.996- PENHORA- Autos 1555/2008 da 10ª Vara Cível de Londrina. Exeqüente:
SICOOB NORTE DO PR. Executado: VÉRTICE COM. DE COMPON. PARA
COMPUTADORES, OLÍMPIO CESAR GONÇALVES e CELIA MARINA LEITE GONÇALVES.
R-15-10.996- INDISPONIBILIDADE DE BENS. Autos nº 2007.70.01.002443-5PR e Apenso
2009.70.01.003561-2 da 7ª Vara Federal de Londrina. Exeqüente: UNIÃO – FAZENDA
NACIONAL. Executado: OLÍMPIO CESAR GONÇALVES, CELIA MARINA LEITE GONÇALVES
e VÉRTICE COM. DE COMPON. PARA COMPUTADORES.
R-16-10.996- PENHORA- Autos nº 0006375-03.2013.8.16.0014, da 2ª Vara de Exec. Fiscais
de Londrina. Exeqüente: MUNICÍPIO DE LONDRINA. Executado: OLÍMPIO CESAR
GONÇALVES.
LEILOEIRO: PAULO ROBERTO NAKAKOGUE, leiloeiro oficial, matr. JUCEPAR 12/048L,
arbitrando seus honorários na seguinte forma: 5% sobre o valor da arrematação do(s) bem(ns),
a ser pago pelo arrematante. Em caso de pagamento da dívida previamente ao início do leilão,
a comissão a ser paga. pela parte executada será de 2%.
INTIMAÇÕES: Fica(m) o(s) devedor(es) OLIMPIO CESAR GONÇALVES (CPF: 659.026.02815) 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 recursos, 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.
OBSERVAÇÕES:
1. Serão aceitos lances presenciais, no dia, hora e local acima descritos ou, ainda, aqueles
ofertados pela Internet, através do sítio eletrônico www.nakakogueleiloes.com.br, desde que
tenham realizado cadastramento prévio e envio da documentação exigida, com 24 (vinte e
quatro) horas de antecedência ao leilão.

PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DO 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

2. O arrematante deverá pagar o preço no ato em observância ao Art. 892 do CPC;
3. Nos termos do art. 895 do CPC, o interessado em adquirir o bem penhorado em prestações
poderá apresentar, por escrito:
(a) até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da
avaliação;
(b) até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja
considerado vil, na forma do item anterior.
A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelos menos 25% do
lance a vista e o restante parcelado em até 30 meses.
O restante parcelado deverá ser garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e
por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis.
4. Nas hipóteses de arrematação ou adjudicação, as despesas necessárias para a efetivação
da transferência dos bens, inclusive para o registro da carta de arrematação e baixa de
averbações de penhoras, junto ao CRI, deverão ser suportadas pelo arrematante ou
adjudicatário.
5. Os arrematantes, adquirentes ou adjudicantes dos bens recebem-nos livres de hipotecas e
demais ônus reais (art. 1499, inciso VI, do Código Civil) além de penhoras e débitos
anteriores à aquisição relativos a tributos de âmbito municipal (IPTU e contribuição de
melhoria), IPVA, licenciamento, inclusive aqueles de natureza PROPTER REM (art. 908,
parágrafo 1º do CPC/2015), visto que tanto a arrematação quanto a alienação judicial por
venda direta e a adjudicação têm natureza jurídica de aquisição originária, facultando-se aos
credores a sub-rogação do valor dos débitos no preço ofertado pelo licitante, na forma do
art. 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e o art. 908 § 2º do CPC/2015.
6. Os bens móveis e imóveis serão leiloados no estado de conservação em que se encontram,
não cabendo reclamações, desistências, cancelamento ou devoluções.
7. 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;
8. Erratas, ônus, Despesas informadas e anunciadas antes da Hasta Pública integram o Edital
de Leilão,
9. Em não havendo expediente forense nas datas ora designadas, ficam os leilões
automaticamente transferidas para o primeiro dia útil que se seguir, no mesmo horário.
Dado e passado nesta cidade de Curitiba, Estado do Paraná, em 20/04/2018, Eu, PAULO
ROBERTO NAKAKOGUE, Leiloeiro Público Oficial, o digitei e subscrevi, por ordem e sob
autorização do M.M. Juiz de Direito Dr. MARCELO DIAS DA SILVA.
PAULO ROBERTO NAKAKOGUE
LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL
LE0014EF0025451
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EDITAL DE HASTA PÚBLICA E INTIMAÇÃO
FAZ SABER a todos quantos virem o presente ou dele tiverem conhecimento que tramitam por
ordem do Juízo da 2ª Vara de Execuções Fiscais Municipais de Londrina nos autos abaixo, na
qual será levado à arrematação em hasta pública o bem de propriedade da parte devedora na
forma que segue:
PRIMEIRO(A) LEILÃO/PRAÇA: Dia 11 de Junho de 2018 às 09h30min, que se realizará na
Rua Minas Gerais, 297, 1º Andar – Ed. Palácio do Comércio, nesta cidade, por lance não
inferior ao valor da avaliação.
SEGUNDO(A) LEILÃO/PRAÇA: Dia 22 de Junho de 2018 às 09h30min, que se realizará na
Rua Minas Gerais, 297, 1º Andar – Ed. Palácio do Comércio, nesta cidade, 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.
0023887-09.2007.8.16.0014 - Execução Fiscal
Autos
2ª Vara de Execuções Fiscais de Londrina
Exeqüente
MUNICÍPIO DE LONDRINA/PR (CNPJ 75.771.477/0001-70) (fl.
01)
Adv. Exeqüente
Paulo Cesar Tieni (OAB-PR 22.622), Gisele Cristiane Campanari
Miliorini (OAB-PR 52.875) e Leonardo Martin Garcia (OAB-PR 70.212) (mov. 27.1, fl. 01/ 76)
Executado
OFIR RAMOS (CPF: 367.707.799-00) (fl. 01)
End. Executado
Rua Kanane Monma nº 78, CJ. Hab. Maria Cecília – CEP 86.085190 - Londrina/PR (mov. 12.1 fls. 55)
Depositário Fiel
Ofir Ramos (CPF: 367.707.799-00) (mov. 12.1 fls. 55)
Endereço da Guarda
Rua Kanane Monma nº 78, CJ. Hab. Maria Cecília – Londrina/PR
(mov. 12.1 fls. 55)
Penhora realizada – data/fls 18/03/2017 (mov. 12.1 fls. 55)
Débito Primitivo - data/fls.
R$ 478,02 - 25/07/2014 (mov. 1.2 fls. 31)
Débito Atualizado - data/fls R$ 851,94 – 18/04/2018.
Qualificação do(s) Bem (ns)
.............................................................................R$ 11.128,05
01 (um) Veículo MARCA/MODELO GM CLASSIC LIFE, Ano de Fabricação e modelo
2008/2009, Placa AQI 9511, Cor Prata, álcool/ gasolina. Regular estado de conservação.
CHASSI: 9BGSA19909B149801. RENAVAM 0097.704242-1.
Avaliação Primitiva - data
R$ 11.000,00 - 18/03/2017 (mov. 12.1 fls. 56)
Avaliação Atualizada
R$ 11.128,05 - 18/04/2018.
ÔNUS DETRAN:
R$ 2.647,53 ATÉ 19/04/2018.
LEILOEIRO: PAULO ROBERTO NAKAKOGUE, leiloeiro oficial, matr. JUCEPAR 12/048L,
arbitrando seus honorários na seguinte forma: 5% sobre o valor da arrematação do(s) bem(ns),
a ser pago pelo arrematante. Em caso de pagamento da dívida previamente ao início do leilão,
a comissão a ser paga. pela parte executada será de 2%.
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INTIMAÇÕES: Fica(m) o(s) devedor(es) OFIR RAMOS (CPF: 367.707.799-00) 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 recursos, 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.
OBSERVAÇÕES:
1. Serão aceitos lances presenciais, no dia, hora e local acima descritos ou, ainda, aqueles
ofertados pela Internet, através do sítio eletrônico www.nakakogueleiloes.com.br, desde que
tenham realizado cadastramento prévio e envio da documentação exigida, com 24 (vinte e
quatro) horas de antecedência ao leilão.
2. O arrematante deverá pagar o preço no ato em observância ao Art. 892 do CPC;
3. Nos termos do art. 895 do CPC, o interessado em adquirir o bem penhorado em prestações
poderá apresentar, por escrito:
(a) até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da
avaliação;
(b) até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja
considerado vil, na forma do item anterior.
A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelos menos 25% do
lance a vista e o restante parcelado em até 30 meses.
O restante parcelado deverá ser garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e
por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis.
4. Nas hipóteses de arrematação ou adjudicação, as despesas necessárias para a efetivação
da transferência dos bens, inclusive para o registro da carta de arrematação e baixa de
averbações de penhoras, junto ao CRI, deverão ser suportadas pelo arrematante ou
adjudicatário.
5. Os arrematantes, adquirentes ou adjudicantes dos bens recebem-nos livres de hipotecas e
demais ônus reais (art. 1499, inciso VI, do Código Civil) além de penhoras e débitos
anteriores à aquisição relativos a tributos de âmbito municipal (IPTU e contribuição de
melhoria), IPVA, licenciamento, inclusive aqueles de natureza PROPTER REM (art. 908,
parágrafo 1º do CPC/2015), visto que tanto a arrematação quanto a alienação judicial por
venda direta e a adjudicação têm natureza jurídica de aquisição originária, facultando-se aos
credores a sub-rogação do valor dos débitos no preço ofertado pelo licitante, na forma do
art. 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e o art. 908 § 2º do CPC/2015.
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6. Os bens móveis e imóveis serão leiloados no estado de conservação em que se encontram,
não cabendo reclamações, desistências, cancelamento ou devoluções.
7. 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;
8. Erratas, ônus, Despesas informadas e anunciadas antes da Hasta Pública integram o Edital
de Leilão,
9. Em não havendo expediente forense nas datas ora designadas, ficam os leilões
automaticamente transferidas para o primeiro dia útil que se seguir, no mesmo horário.
Dado e passado nesta cidade de Curitiba, Estado do Paraná, em 20/04/2018, Eu, PAULO
ROBERTO NAKAKOGUE, Leiloeiro Público Oficial, o digitei e subscrevi, por ordem e sob
autorização do M.M. Juiz de Direito Dr. MARCELO DIAS DA SILVA.
PAULO ROBERTO NAKAKOGUE
LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL
LE0014EF0025451
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EDITAL DE HASTA PÚBLICA E INTIMAÇÃO
FAZ SABER a todos quantos virem o presente ou dele tiverem conhecimento que tramitam por
ordem do Juízo da 2ª Vara de Execuções Fiscais Municipais de Londrina nos autos abaixo, na
qual será levado à arrematação em hasta pública o bem de propriedade da parte devedora na
forma que segue:
PRIMEIRO(A) LEILÃO/PRAÇA: Dia 11 de Junho de 2018 às 09h30min, que se realizará na
Rua Minas Gerais, 297, 1º Andar – Ed. Palácio do Comércio, nesta cidade, por lance não
inferior ao valor da avaliação.
SEGUNDO(A) LEILÃO/PRAÇA: Dia 22 de Junho de 2018 às 09h30min, que se realizará na
Rua Minas Gerais, 297, 1º Andar – Ed. Palácio do Comércio, nesta cidade, 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.

0028926-21.2006.8.16.0014 - Execução Fiscal
0007085-28.2010.8.16.0014 - Execução Fiscal
0006821-06.2013.8.16.0014 - Execução Fiscal
Autos
2ª Vara de Execuções Fiscais de Londrina
Exeqüente
MUNICÍPIO DE LONDRINA-PR (CNPJ 75.771.477/0001-70) (fl. 01)
Adv. Exeqüente
Paulo Cesar Tieni (OAB-PR 22622) Gisele Cristiane Campanari
Miliorini (OAB-PR 52.875) e Leonardo Martin Garcia (OAB-PR 70.212) (mov. 30.2, fls. 01/ 103)
Executado
MIGUEL LEMES GONÇALVES (CPF 277.013.369-15) (fl. 01)
End. Executado
Rua João G. de Souza nº 276, CJ. Hab. Barbara Daher –
Londrina/PR - CEP 86.045-690 (mov. 22.1 fls. 81)
Adv. Executado
João Ricardo Gomes (OAB/PR 54.239) (mov. 1.3 fls. 28)
Depositário Fiel
Depositário Público da Comarca (mov. 11.1 fls. 65)
Endereço da Guarda
Rua João G. de Souza nº 276, CJ. Hab. Barbara Daher –
Londrina/PR (mov. 11.1 fls. 65)
Penhora realizada
18/06/2016 (mov. 35.1 fls. 81 – 0006821-06.2013)
Débito Primitivo
R$ 837,04 - 18/02/2015 (mov. 1.4 fls. 45) (0028926-21.2006)
Débito Primitivo
R$ 2.401,27 - 11/08/2014 (mov. 1.3 fls. 44) (0007085-28.2010)
Débito Primitivo
R$ 909,64 - 13/02/2014 (mov. 43.1 fls. 93) (0006821-06.2014)
Débito Atualizado
R$ 7.329,35 - 23/04/2018.
Qualificação do(s) Bem (ns)................................................................................R$ 164.413,11
Data de terras sob nº 07, da quadra nº 07, situado no loteamento denominado Conjunto
Habitacional Barbara Daher, Rua João G. de Souza 276, com área de 215,00 m². Com as
seguintes divisas e confrontações: Frente para a Rua 03 a Leste com 10,00 metros, lado direito
para o lote 08, ao Sul com 21,50 metros, lado esquerdo para o lote 06, ao Norte com 21,50
metros e fundos para o lote 35, a Oeste com 10,00 metros. Matricula nº 31.612 do Cartório de
Imóveis do 1º CRI de Londrina. Venda “Ad Corpus”.
Avaliação Primitiva
R$ 160.456,20 - 16/09/2016 (mov. 47.1 fls 100/ 101 – 000682106.2013).
Avaliação Atualizada
R$ 164.413,11 - 23/04/2018.
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ÔNUS DA MATRÍCULA:
R-2-31.612- HIPOTECA- Credora: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE LONDRINA – COHABLD. Devedores: MIGUEL LEMES GONÇALVES e sua esposa MARGARIDA DE ASSIS
GONÇALVES.
AV-2A-31.612- CAUÇÃO- Credora: COHAB-LD dá em caução à CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL os direitos sobre o crédito hipotecário, objeto do R-2-31.612.
R-5-31.612- PENHORA- Autos 007085-28.2010.8.16.0014 da 2ª Vara de Execuções Fiscais de
Londrina. Exeqüente: MUNICÍPIO DE LONDRINA.
Executado: MIGUEL LEMES
GONÇALVES.
R-6-31.612- PENHORA- Autos 006821-06.2013.8.16.0014 da 2ª Vara de Execuções Fiscais de
Londrina. Exeqüente: MUNICÍPIO DE LONDRINA.
Executado: MIGUEL LEMES
GONÇALVES.
R-7-31.612- PENHORA- Autos 0038848-18.2008.8.16.0014 da 1ª Vara de Execuções Fiscais
de Londrina. Exeqüente: MUNICÍPIO DE LONDRINA.
Executado: MIGUEL LEMES
GONÇALVES.
R-8-31.612- PENHORA- Autos 19518-40.2005.8.16.0014 da 1ª Vara de Execuções Fiscais de
Londrina. Exeqüente: MUNICÍPIO DE LONDRINA. Executado: MIGUEL LEMES GONÇALVES.
LEILOEIRO: PAULO ROBERTO NAKAKOGUE, leiloeiro oficial, matr. JUCEPAR 12/048L,
arbitrando seus honorários na seguinte forma: 5% sobre o valor da arrematação do(s) bem(ns),
a ser pago pelo arrematante. Em caso de pagamento da dívida previamente ao início do leilão,
a comissão a ser paga. pela parte executada será de 2%.
INTIMAÇÕES: Fica(m) o(s) devedor(es) MIGUEL LEMES GONÇALVES (CPF 277.013.369-15)
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 recursos, 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.
OBSERVAÇÕES:
1. Serão aceitos lances presenciais, no dia, hora e local acima descritos ou, ainda, aqueles
ofertados pela Internet, através do sítio eletrônico www.nakakogueleiloes.com.br, desde que
tenham realizado cadastramento prévio e envio da documentação exigida, com 24 (vinte e
quatro) horas de antecedência ao leilão.
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2. O arrematante deverá pagar o preço no ato em observância ao Art. 892 do CPC;
3. Nos termos do art. 895 do CPC, o interessado em adquirir o bem penhorado em prestações
poderá apresentar, por escrito:
(a) até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da
avaliação;
(b) até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja
considerado vil, na forma do item anterior.
A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelos menos 25% do
lance a vista e o restante parcelado em até 30 meses.
O restante parcelado deverá ser garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e
por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis.
4. Nas hipóteses de arrematação ou adjudicação, as despesas necessárias para a efetivação
da transferência dos bens, inclusive para o registro da carta de arrematação e baixa de
averbações de penhoras, junto ao CRI, deverão ser suportadas pelo arrematante ou
adjudicatário.
5. Os arrematantes, adquirentes ou adjudicantes dos bens recebem-nos livres de hipotecas e
demais ônus reais (art. 1499, inciso VI, do Código Civil) além de penhoras e débitos
anteriores à aquisição relativos a tributos de âmbito municipal (IPTU e contribuição de
melhoria), IPVA, licenciamento, inclusive aqueles de natureza PROPTER REM (art. 908,
parágrafo 1º do CPC/2015), visto que tanto a arrematação quanto a alienação judicial por
venda direta e a adjudicação têm natureza jurídica de aquisição originária, facultando-se aos
credores a sub-rogação do valor dos débitos no preço ofertado pelo licitante, na forma do
art. 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e o art. 908 § 2º do CPC/2015.
6. Os bens móveis e imóveis serão leiloados no estado de conservação em que se encontram,
não cabendo reclamações, desistências, cancelamento ou devoluções.
7. 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;
8. Erratas, ônus, Despesas informadas e anunciadas antes da Hasta Pública integram o Edital
de Leilão,
9. Em não havendo expediente forense nas datas ora designadas, ficam os leilões
automaticamente transferidas para o primeiro dia útil que se seguir, no mesmo horário.
Dado e passado nesta cidade de Curitiba, Estado do Paraná, em 20/04/2018, Eu, PAULO
ROBERTO NAKAKOGUE, Leiloeiro Público Oficial, o digitei e subscrevi, por ordem e sob
autorização do M.M. Juiz de Direito Dr. MARCELO DIAS DA SILVA.
PAULO ROBERTO NAKAKOGUE
LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL
LE0014EF0025451
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EDITAL DE HASTA PÚBLICA E INTIMAÇÃO
FAZ SABER a todos quantos virem o presente ou dele tiverem conhecimento que tramitam por
ordem do Juízo da 2ª Vara de Execuções Fiscais Municipais de Londrina nos autos abaixo, na
qual será levado à arrematação em hasta pública o bem de propriedade da parte devedora na
forma que segue:
PRIMEIRO(A) LEILÃO/PRAÇA: Dia 11 de Junho de 2018 às 09h30min, que se realizará na
Rua Minas Gerais, 297, 1º Andar – Ed. Palácio do Comércio, nesta cidade, por lance não
inferior ao valor da avaliação.
SEGUNDO(A) LEILÃO/PRAÇA: Dia 22 de Junho de 2018 às 09h30min, que se realizará na
Rua Minas Gerais, 297, 1º Andar – Ed. Palácio do Comércio, nesta cidade, 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.
0029980-70.2016.8.16.0014 - Execução Fiscal
Autos
2ª Vara de Execuções Fiscais de Londrina
Exeqüente
MUNICÍPIO DE LONDRINA/PR (CNPJ 75.771.477/0001-70 (fl. 01)
Adv. Exequente
Paulo Cesar Tieni (OAB/PR 22.622) (fl. 01)
Executado
ESPÓLIO DE FRANCISCO LUIZ SOUTO (CPF 187.879.329-20) (fl.1)
End. Executado
Rua Pedro Nolasco da Silva, 350 – Jardim Tókio – Londrina/PR. –
CEP 86.063-050 (mov. 1.1 fls. 03).
Adv. Executado
Depositário Fiel
Depositário Público da Comarca (mov. 29.1 fls. 48)
Endereço da Guarda
Rua Pedro Nolasco da Silva, 350 – Jardim Tókio – Londrina/PR. –
CEO 86.063-050
Penhora– data/fls
03/03/2017(mov. 29.1fls. 48)
Débito Primitivo
R$ 1.429,58 - 02/05/2016 (mov. 1.1fls. 03)
Débito Atualizado
R$ 1.843,64 - 23/04/2018.
Qualificação do(s) Bem(ns) .................................................................................R$ 157.990,52
Lote 32 da Quadra nº 06, localizado no JARDIM TÓKIO, com 278,77 m² de área de terreno e
103,34 m² de área construída averbada, situado na Rua Pedro Nolasco da Silva, 350, com as
seguintes divisas e confrontações; “pela frente com a rua Pedro Nolasco da Silva, na largura de
11,80 metros; de um lado, com a data nº 33, na extensão de 25,00 metros; aos fundos com a
parte das data ns 1 e 2 na largura de 10,50 metros; e de outro lado com a data nº 31, na
extensão de 25,00 metros.” constantes na Matrícula nº 2.036 do 1º CRI desta comarca de
Londrina. Benfeitorias; Uma casa de alvenaria com 02 quartos, 01 sala, 01 cozinha e 02
banheiros. Venda “Ad Corpus”.
Avaliação Atualizada
R$ 156.000,00 - 06/04/2017(mov. 36.2 fls. 63)
Avaliação Atualizada
R$ 157.990,52 – 08/05/2018.
ÔNUS DA MATRÍCULA:
R.4/2.036 – PENHORA: Exequente: Município de Londrina – Executado Francisco Luiz Souto;
Autos 0029980-70.2016.8.16.0014 – 2ª Vara de Execuções Fiscais de Londrina
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LEILOEIRO: PAULO ROBERTO NAKAKOGUE, leiloeiro oficial, matr. JUCEPAR 12/048L,
arbitrando seus honorários na seguinte forma: 5% sobre o valor da arrematação do(s) bem(ns),
a ser pago pelo arrematante. Em caso de pagamento da dívida previamente ao início do leilão,
a comissão a ser paga. pela parte executada será de 2%.
INTIMAÇÕES: Fica(m) o(s) devedor(es) ESPÓLIO DE FRANCISCO LUIZ SOUTO (CPF
187.879.329-20) 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 recursos, 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.
OBSERVAÇÕES:
1. Serão aceitos lances presenciais, no dia, hora e local acima descritos ou, ainda, aqueles
ofertados pela Internet, através do sítio eletrônico www.nakakogueleiloes.com.br, desde que
tenham realizado cadastramento prévio e envio da documentação exigida, com 24 (vinte e
quatro) horas de antecedência ao leilão.
2. O arrematante deverá pagar o preço no ato em observância ao Art. 892 do CPC;
3. Nos termos do art. 895 do CPC, o interessado em adquirir o bem penhorado em prestações
poderá apresentar, por escrito:
(a) até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da
avaliação;
(b) até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja
considerado vil, na forma do item anterior.
A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelos menos 25% do
lance a vista e o restante parcelado em até 30 meses.
O restante parcelado deverá ser garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e
por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis.
4. Nas hipóteses de arrematação ou adjudicação, as despesas necessárias para a efetivação
da transferência dos bens, inclusive para o registro da carta de arrematação e baixa de
averbações de penhoras, junto ao CRI, deverão ser suportadas pelo arrematante ou
adjudicatário.
5. Os arrematantes, adquirentes ou adjudicantes dos bens recebem-nos livres de hipotecas e
demais ônus reais (art. 1499, inciso VI, do Código Civil) além de penhoras e débitos
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anteriores à aquisição relativos a tributos de âmbito municipal (IPTU e contribuição de
melhoria), IPVA, licenciamento, inclusive aqueles de natureza PROPTER REM (art. 908,
parágrafo 1º do CPC/2015), visto que tanto a arrematação quanto a alienação judicial por
venda direta e a adjudicação têm natureza jurídica de aquisição originária, facultando-se aos
credores a sub-rogação do valor dos débitos no preço ofertado pelo licitante, na forma do
art. 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e o art. 908 § 2º do CPC/2015.
6. Os bens móveis e imóveis serão leiloados no estado de conservação em que se encontram,
não cabendo reclamações, desistências, cancelamento ou devoluções.
7. 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;
8. Erratas, ônus, Despesas informadas e anunciadas antes da Hasta Pública integram o Edital
de Leilão,
9. Em não havendo expediente forense nas datas ora designadas, ficam os leilões
automaticamente transferidas para o primeiro dia útil que se seguir, no mesmo horário.
Dado e passado nesta cidade de Curitiba, Estado do Paraná, em 20/04/2018, Eu, PAULO
ROBERTO NAKAKOGUE, Leiloeiro Público Oficial, o digitei e subscrevi, por ordem e sob
autorização do M.M. Juiz de Direito Dr. MARCELO DIAS DA SILVA.
PAULO ROBERTO NAKAKOGUE
LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL
LE0014EF0025451
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EDITAL DE HASTA PÚBLICA E INTIMAÇÃO
FAZ SABER a todos quantos virem o presente ou dele tiverem conhecimento que tramitam por
ordem do Juízo da 2ª Vara de Execuções Fiscais Municipais de Londrina nos autos abaixo, na
qual será levado à arrematação em hasta pública o bem de propriedade da parte devedora na
forma que segue:
PRIMEIRO(A) LEILÃO/PRAÇA: Dia 11 de Junho de 2018 às 09h30min, que se realizará na
Rua Minas Gerais, 297, 1º Andar – Ed. Palácio do Comércio , nesta cidade, por lance não
inferior ao valor da avaliação.
SEGUNDO(A) LEILÃO/PRAÇA: Dia 22 de Junho de 2018 às 09h30min, que se realizará na
Rua Minas Gerais, 297, 1º Andar – Ed. Palácio do Comércio , nesta cidade, 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.
0031146-45.2013.8.16.0014 - Execução Fiscal
Autos
2ª Vara de Execuções Fiscais de Londrina
Exeqüente
MUNICÍPIO DE LONDRINA/PR (CNPJ 75.771.477/0001-70 (mov.
1.1, fl. 03)
Adv. Exeqüente
Paulo Cesar Tieni (OAB-PR 22622), Gisele Cristina Campanari
Miliorini (OAB-PR 52.875) e Leonardo Martin Garcia (OAB-PR 70.212) (mov.112.1, fls. 01/ 517)
Executado
LOTEADORA TUPY SS LTDA (CNPJ 77.242.642/0001-21)
(mov. 1.1, fl. 03)
End. Executado
Rua Benjamin Constant, 412- Centro- Londrina- PR CEP 86.010350 (mov. 1.1, fl. 03)
Depositário Fiel
Ricardo Richa (CPF 535.729.559-04) (mov. 37.2, fl. 75)
Endereço da Guarda
Rua Arthur Lopes, n.º 222- Jd Jatobá- Londrina- PR CEP 86.043340 (mov. 37.2, fl. 75)
Penhora– data/fls
31/03/2016 – (mov. 37.2, fls. 75)
Débito Primitivo
R$ 1.912,14 - 15/02/2017. (mov. 74.2. fls. 295 à 304)
Débito Atualiz.- data/fls
R$ 2.171,50 - 11/04/2018.
Qualificação do(s) Bem(ns) ...................................................................................R$ 85.725,54
Data de terras nº 18 (dezoito), da quadra nº 07 (sete), com a área de 250,00 metros quadrados,
situado no JARDIM JATOBÁ, desta cidade, subdivisão dos lotes 115, 116 e 117-A, da Gleba
Ribeirão Cambé, deste Município e Comarca, dentro das seguintes divisas e confrontações:
Frente com a Rua “E”, na largura de 10,00 metros, de um lado com a data nº 17, na extensão
de 25,00 metros; de outro lado com a data nº 19, na extensão de 25,00 metros; fundos com a
datas nº 13 numa largura de 10,00 metros. Benfeitorias: Uma casa de alvenaria com 48,9 m2
de área construída averbada. Matricula 47.998, 3º Ofício do CRI de Londrina/PR. Venda “Ad
Corpus”.
Avaliação Primitiva
R$ 81.000,00- 31/03/2016 (mov. 37.1, fls. 75).
Avaliação Atualizada
R$ 85.725,54- 11/04/2018.
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ÔNUS DA MATRÍCULA:
R-1-47.998- PENHORA- Autos nº 0031146-45.2013.8.16.0014 da 2ª Vara de Execuções
Fiscais de Londrina. Exeqüente: MUNICÍPIO DE LONDRINA- PR. Executado: LOTEADORA
TUPI S/S LTDA. (CNPJ 77.242.642/0001-21)
LEILOEIRO: PAULO ROBERTO NAKAKOGUE, leiloeiro oficial, matr. JUCEPAR
12/048L,arbitrando seus honorários na seguinte forma: 5% sobre o valor da arrematação do(s)
bem(ns), a ser pago pelo arrematante. Em caso de pagamento da dívida previamente ao início
do leilão, a comissão a ser paga. pela parte executada será de 2%.
INTIMAÇÕES: Fica(m) o(s) devedor(es) LOTEADORA TUPY SS LTDA (CNPJ
77.242.642/0001-21) 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 recursos, 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.
OBSERVAÇÕES:
1. Serão aceitos lances presenciais, no dia, hora e local acima descritos ou, ainda, aqueles
ofertados pela Internet, através do sítio eletrônico www.nakakogueleiloes.com.br, desde que
tenham realizado cadastramento prévio e envio da documentação exigida com 24 (vinte e
quatro) horas de antecedência ao leilão.
2. O arrematante deverá pagar o preço no ato em observância ao Art. 892 do CPC;
3. Nos termos do art. 895 do CPC, o interessado em adquirir o bem penhorado em prestações
poderá apresentar, por escrito:
(a) até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da
avaliação;
(b) até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja
considerado vil, na forma do item anterior.
A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelos menos 25% do
lance a vista e o restante parcelado em até 30 meses.
O restante parcelado deverá ser garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e
por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis.
4. Nas hipóteses de arrematação ou adjudicação, as despesas necessárias para a efetivação
da transferência dos bens, inclusive para o registro da carta de arrematação e baixa de
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averbações de penhoras, junto ao CRI, deverão ser suportadas pelo arrematante ou
adjudicatário.
5. Os arrematantes, adquirentes ou adjudicantes dos bens recebem-nos livres de hipotecas e
demais ônus reais (art. 1499, inciso VI, do Código Civil) além de penhoras e débitos
anteriores à aquisição relativos a tributos de âmbito municipal (IPTU e contribuição de
melhoria), IPVA, licenciamento, inclusive aqueles de natureza PROPTER REM (art. 908,
parágrafo 1º do CPC/2015), visto que tanto a arrematação quanto a alienação judicial por
venda direta e a adjudicação têm natureza jurídica de aquisição originária, facultando-se aos
credores a sub-rogação do valor dos débitos no preço ofertado pelo licitante, na forma do
art. 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e o art. 908 § 2º do CPC/2015.
6. Os bens móveis e imóveis serão leiloados no estado de conservação em que se encontram,
não cabendo reclamações, desistências, cancelamento ou devoluções.
7. 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;
8. Erratas, ônus, Despesas informadas e anunciadas antes da Hasta Pública integram o Edital
de Leilão,
9. Em não havendo expediente forense nas datas ora designadas, ficam os leilões
automaticamente transferidas para o primeiro dia útil que se seguir, no mesmo horário.
Dado e passado nesta cidade de Curitiba, Estado do Paraná, em 20/04/2018, Eu, PAULO
ROBERTO NAKAKOGUE, Leiloeiro Público Oficial, o digitei e subscrevi, por ordem e sob
autorização do M.M. Juiz de Direito Dr. MARCELO DIAS DA SILVA,
PAULO ROBERTO NAKAKOGUE
LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL
LE0014EF0025451
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EDITAL DE HASTA PÚBLICA E INTIMAÇÃO
FAZ SABER a todos quantos virem o presente ou dele tiverem conhecimento que tramitam por
ordem do Juízo da 2ª Vara de Execuções Fiscais Municipais de Londrina nos autos abaixo, na
qual será levado à arrematação em hasta pública o bem de propriedade da parte devedora na
forma que segue:
PRIMEIRO(A) LEILÃO/PRAÇA: Dia 11 de Junho de 2018 às 09h30min, que se realizará na
Rua Minas Gerais, 297, 1º Andar – Ed. Palácio do Comércio, nesta cidade, por lance não
inferior ao valor da avaliação.
SEGUNDO(A) LEILÃO/PRAÇA: Dia 22 de Junho de 2018 às 09h30min, que se realizará na
Rua Minas Gerais, 297, 1º Andar – Ed. Palácio do Comércio, nesta cidade, 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.
0038580-61.2008.8.16.0014 - Execução Fiscal
Autos
2ª Vara de Execuções Fiscais de Londrina
Exeqüente
MUNICÍPIO DE LONDRINA/PR (CNPJ 75.771.477/0001-70)
(mov. 1.1, fl. 03)
Adv. Exeqüente
Paulo Cesar Tieni (OAB-PR 22622) Gisele Cristiane Campanari
Miliorini (OAB-PR 52.875) e Leonardo Martin Garcia (OAB-PR 70.212) (mov. 60.1, fls. 01/ 165)
Executado
J. R. LOTEADORA E INCORPORADORA S/C LTDA. (CNPJ
80.927.809/0001-00) (mov. 1.1, fl. 03)
End. Executado
Rua Prefeito Hugo Cabral, 1206 – CEP 86.020-111 Londrina/PR
Adv. Executado
Carlos Rafael Menegazo (OAB-PR 48017) (mov. 39.1, fls. 129)
Depositário Fiel
Depositário Público (mov. 1.2, fls. 45)
Endereço da Guarda
Rua Jaime Santana Da Silva, s/n, Bairro Jardim Paracatu, Quadra
7, Lote 13 – Londrina-PR (mov. 11.2, fls. 83)
Penhora– data/fls
15/06/2015 - (mov. 1.2, fls. 45)
Débito Primitivo
R$ 3.814,43 - 11/11/2015 (mov. 1.2, fls. 66/ 67)
Débito Atualiz.- data/fls
R$ 5.387,29 - 12/04/2018.
Qualificação do(s) Bem(ns) .................................................................................R$ 175.572,78
Lote de terras sob o n.º 13, da quadra 7, com área de 484,19 metros quadrados, situado no
“Jardim Paracatu”, em Londrina, da subdivisão da área “C”, do Jardim Paraty, este da
subdivisão do lote n.º 305, oriundo da subdivisão do Sítio Ouro Verde, constituído pelos lotes
n.º 304 e 305, da Gleba Jacutinga, nesse Município e Comarca, dentro das seguintes divisas e
confrontações: “A Nordeste, com a Rua O, medindo 16,84 metros e desenvolvimento em curva
de 10,74 metros com raio de 5,00 metros. Ao Sul com a Rua S, medindo 19,22 metros. A Oeste
com o lote n.º 14, medindo 20,89 metros. Ao Norte com parte do lote n.º 12, medindo 18,62
metros”. Inscrição Imobiliária n.º 05.03.0530.3.0175.000. Matricula 90.589 do 2º Ofício do CRI de
Londrina- PR. Venda “Ad Corpus”.
Avaliação Primitiva
R$ 165.894,50 - 31/03/2016 (mov.11.1, fls. 82/ 83)
Avaliação Atualizada
R$ 175.572,78 - 12/04/2018.
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ÔNUS DA MATRÍCULA:
AV.1-90.589- INDISPONIBILIDADE DE BENS. Autos n.º 5015115-82.2014.404.7001 da 7ª
Vara Federal de Londrina. Exeqüente: União- Fazenda Nacional. Executados: Antônio Roberto
de Oliveira, Cersef Empreiteira de Obras Ltda., J.R. Loteadora e Incorporadora s/s Ltda,
Loteadora Nova York Eireli e PLT empreendimentos Imobiliários Eireli.
Av.2-90.589- PENHORA- Autos n.º 0038580-61.2008.8.16.0014 da 2ª Vara de Execuções
Fiscais de Londrina. Executado: Município de Londrina. Executado: J.R. Loteadora e
Incorporadora S/S Ltda.
LEILOEIRO: PAULO ROBERTO NAKAKOGUE, leiloeiro oficial, matr. JUCEPAR 12/048L,
arbitrando seus honorários na seguinte forma: 5% sobre o valor da arrematação do(s) bem(ns),
a ser pago pelo arrematante. Em caso de pagamento da dívida previamente ao início do leilão,
a comissão a ser paga. pela parte executada será de 2%.
INTIMAÇÕES: Fica(m) o(s) devedor(es) J. R. LOTEADORA E INCORPORADORA S/C LTDA.
(CNPJ 80.927.809/0001-00) 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 recursos, 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.
OBSERVAÇÕES:
1. Serão aceitos lances presenciais, no dia, hora e local acima descritos ou, ainda, aqueles
ofertados pela Internet, através do sítio eletrônico www.nakakogueleiloes.com.br, desde que
tenham realizado cadastramento prévio e envio da documentação exigida, com 24 (vinte e
quatro) horas de antecedência ao leilão.
2. O arrematante deverá pagar o preço no ato em observância ao Art. 892 do CPC;
3. Nos termos do art. 895 do CPC, o interessado em adquirir o bem penhorado em prestações
poderá apresentar, por escrito:
(a) até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da
avaliação;
(b) até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja
considerado vil, na forma do item anterior.
A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelos menos 25% do
lance a vista e o restante parcelado em até 30 meses.
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O restante parcelado deverá ser garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e
por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis.
4. Nas hipóteses de arrematação ou adjudicação, as despesas necessárias para a efetivação
da transferência dos bens, inclusive para o registro da carta de arrematação e baixa de
averbações de penhoras, junto ao CRI, deverão ser suportadas pelo arrematante ou
adjudicatário.
5. Os arrematantes, adquirentes ou adjudicantes dos bens recebem-nos livres de hipotecas e
demais ônus reais (art. 1499, inciso VI, do Código Civil) além de penhoras e débitos
anteriores à aquisição relativos a tributos de âmbito municipal (IPTU e contribuição de
melhoria), IPVA, licenciamento, inclusive aqueles de natureza PROPTER REM (art. 908,
parágrafo 1º do CPC/2015), visto que tanto a arrematação quanto a alienação judicial por
venda direta e a adjudicação têm natureza jurídica de aquisição originária, facultando-se aos
credores a sub-rogação do valor dos débitos no preço ofertado pelo licitante, na forma do
art. 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e o art. 908 § 2º do CPC/2015.
6. Os bens móveis e imóveis serão leiloados no estado de conservação em que se encontram,
não cabendo reclamações, desistências, cancelamento ou devoluções.
7. 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;
8. Erratas, ônus, Despesas informadas e anunciadas antes da Hasta Pública integram o Edital
de Leilão,
9. Em não havendo expediente forense nas datas ora designadas, ficam os leilões
automaticamente transferidas para o primeiro dia útil que se seguir, no mesmo horário.
Dado e passado nesta cidade de Curitiba, Estado do Paraná, em 20/04/2018, Eu, PAULO
ROBERTO NAKAKOGUE, Leiloeiro Público Oficial, o digitei e subscrevi, por ordem e sob
autorização do M.M. Juiz de Direito Dr. MARCELO DIAS DA SILVA,
PAULO ROBERTO NAKAKOGUE
LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL
LE0014EF0025451
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EDITAL DE HASTA PÚBLICA E INTIMAÇÃO
FAZ SABER a todos quantos virem o presente ou dele tiverem conhecimento que tramitam por
ordem do Juízo da 2ª Vara de Execuções Fiscais Municipais de Londrina nos autos abaixo, na
qual será levado à arrematação em hasta pública o bem de propriedade da parte devedora na
forma que segue:
PRIMEIRO(A) LEILÃO/PRAÇA: Dia 11 de Junho de 2018 às 09h30min, que se realizará na
Rua Minas Gerais, 297, 1º Andar – Ed. Palácio do Comércio, nesta cidade, por lance não
inferior ao valor da avaliação.
SEGUNDO(A) LEILÃO/PRAÇA: Dia 22 de Junho de 2018 às 09h30min, que se realizará na
Rua Minas Gerais, 297, 1º Andar – Ed. Palácio do Comércio, nesta cidade, 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.
0058322-33.2012.8.16.0014 - Execução Fiscal
Autos
2ª Vara de Execuções Fiscais de Londrina
Exeqüente
MUNICÍPIO DE LONDRINA - PR (CNPJ 75.771.477/0001-70) (fl. 01)
Adv. Exeqüente
Paulo Cesar Tieni (OAB-PR 22.622), Gisele Cristiane Campanari
Miliorini (OAB-PR 52.875) e Leonardo Martin Garcia (OAB-PR 70.212) (mov. 49.1, fl. 01/ 104)
Executado
ELEAQUIM PEREIRA DAMASCENO (CPF 011.684.369-15) (fl. 01)
End. Executado
Rua Mato Grosso nº 299, Sala 1.204, Centro – Londrina- PRCEP 86.010-180 (mov. 1.2 fls. 05)
Depositário Fiel
Depositário Público da Comarca (mov. 42.1 fls. 93)
Endereço da Guarda
Rua Mato Grosso nº 299, Sala 1.204, Centro – Londrina- PR –
CEP 86.010-180 (mov. 42.1 fls. 93)
Penhora realizada
08/12/2016 (mov. 42.1, fls. 93)
Débito Primitivo
R$ 2.354,10 - 23/03/2013 (mov. 13.1 fls. 24)
Débito Atualizado
R$ 4.992,40 - 17/04/2018.
Qualificação do(s) Bem (ns)
............................................................................R$ 183.483,04
Sala Comercial nº 1.204 (mil, duzentos e quatro) localizada no 12º pavimento superior do
CONJUNTO COMERCIAL BARÃO DE TEFÉ, situado a Rua Mato Grosso nº 299 nesta cidade.
Confrontando ao Norte com parede que faz divisa com a sala 1203; a Leste com o alinhamento
predial que dá para as datas nº 10 e 09; ao Sul com alinhamento predial que dá para as datas
nº 18 e 15 e a Oeste com a parede da divisa com o poço de elevador e com o hall do
pavimento. Cujo Edifício foi construído sobre as datas de terras nº 14 da quadra 17 desta
cidade, com área de 768,75 metros quadrados. Benfeitorias: área bruta construída de
68,48616 m2, sendo 54,85375 m2 de uso privativo, 13,63241 m2 de uso comum, com
coeficiente de proporcionalidade igual a 1,36187% que corresponde a uma fração ideal do
terreno de 10,4694 metros quadrados. Matrícula nº 2.201 de Cartório de Imóveis do 4º Ofício
de Londrina - PR. Venda “Ad Corpus”.
Avaliação Primitiva
R$ 180.000,00 - 26/10/2017 (mov. 42.1 fls. 94)
Avaliação Atualizada
R$ 183.483,04 - 17/04/2018.
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ÔNUS DA MATRÍCULA:
R.2-2.201 – PENHORA: Autos nº 283/99 da 3ª Vara Cível de Londrina. Exeqüente:
CONDOMINIO DO CONJUNTO COMERCIAL BARÃO DE TEFÉ. Executado: ELEAQUIM
PEREIRA DAMASCENO.
R.3-2.201 – PENHORA: Autos nº 753/2003 da 7ª Vara Cível de Londrina. Exeqüente:
CONDOMINIO COMERCIAL BARÃO DE TEFÉ.
Executado: ELEAQUIM PEREIRA
DAMASCENO.
R.4-2.201 – PENHORA: Autos nº 5002117-87.2011.404.7001 da 3ª Vara Federal de Londrina.
Exeqüente: JUSTIÇA FEDRAL OUTRAS REGIÕES. Executado: ELEAQUIM PEREIRA
DAMASCENO.
R.5-2.201 – PENHORA: Autos nº 29328-34.2008.8.16.0014 da 1ª Vara Execuções Fiscais de
Londrina. MUNICÍPIO DE LONDRINA. Executado: ELEAQUIM PEREIRA DAMASCENO.
R.8-2.201 – PENHORA: Autos nº 58322-33.2012.8.16.0014 da 2ª Vara Execuções Fiscais de
Londrina. MUNICÍPIO DE LONDRINA. Executado: ELEAQUIM PEREIRA DAMASCENO.
LEILOEIRO: PAULO ROBERTO NAKAKOGUE, leiloeiro oficial, matr. JUCEPAR 12/048L,
arbitrando seus honorários na seguinte forma: 5% sobre o valor da arrematação do(s) bem(ns),
a ser pago pelo arrematante. Em caso de pagamento da dívida previamente ao início do leilão,
a comissão a ser paga. pela parte executada será de 2%.
INTIMAÇÕES: Fica(m) o(s) devedor(es) ELEAQUIM PEREIRA DAMASCENO (CPF
011.684.369-15) 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 recursos, 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.
OBSERVAÇÕES:
1. Serão aceitos lances presenciais, no dia, hora e local acima descritos ou, ainda, aqueles
ofertados pela Internet, através do sítio eletrônico www.nakakogueleiloes.com.br, desde que
tenham realizado cadastramento prévio e envio da documentação exigida, com 24 (vinte e
quatro) horas de antecedência ao leilão.
2. O arrematante deverá pagar o preço no ato em observância ao Art. 892 do CPC;
3. Nos termos do art. 895 do CPC, o interessado em adquirir o bem penhorado em prestações
poderá apresentar, por escrito:
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(a) até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da
avaliação;
(b) até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja
considerado vil, na forma do item anterior.
A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelos menos 25% do
lance a vista e o restante parcelado em até 30 meses.
O restante parcelado deverá ser garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e
por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis.
4. Nas hipóteses de arrematação ou adjudicação, as despesas necessárias para a efetivação
da transferência dos bens, inclusive para o registro da carta de arrematação e baixa de
averbações de penhoras, junto ao CRI, deverão ser suportadas pelo arrematante ou
adjudicatário.
5. Os arrematantes, adquirentes ou adjudicantes dos bens recebem-nos livres de hipotecas e
demais ônus reais (art. 1499, inciso VI, do Código Civil) além de penhoras e débitos
anteriores à aquisição relativos a tributos de âmbito municipal (IPTU e contribuição de
melhoria), IPVA, licenciamento, inclusive aqueles de natureza PROPTER REM (art. 908,
parágrafo 1º do CPC/2015), visto que tanto a arrematação quanto a alienação judicial por
venda direta e a adjudicação têm natureza jurídica de aquisição originária, facultando-se aos
credores a sub-rogação do valor dos débitos no preço ofertado pelo licitante, na forma do
art. 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e o art. 908 § 2º do CPC/2015.
6. Os bens móveis e imóveis serão leiloados no estado de conservação em que se encontram,
não cabendo reclamações, desistências, cancelamento ou devoluções.
7. 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;
8. Erratas, ônus, Despesas informadas e anunciadas antes da Hasta Pública integram o Edital
de Leilão,
9. Em não havendo expediente forense nas datas ora designadas, ficam os leilões
automaticamente transferidas para o primeiro dia útil que se seguir, no mesmo horário.
Dado e passado nesta cidade de Curitiba, Estado do Paraná, em 20/04/2018, Eu, PAULO
ROBERTO NAKAKOGUE, Leiloeiro Público Oficial, o digitei e subscrevi, por ordem e sob
autorização do M.M. Juiz de Direito Dr. MARCELO DIAS DA SILVA.
PAULO ROBERTO NAKAKOGUE
LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL
LE0014EF0025451

PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DO 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
FAZ SABER a todos quantos virem o presente ou dele tiverem conhecimento que tramitam por
ordem do Juízo da 2ª Vara de Execuções Fiscais Municipais de Londrina nos autos abaixo, na
qual será levado à arrematação em hasta pública o bem de propriedade da parte devedora na
forma que segue:
PRIMEIRO(A) LEILÃO/PRAÇA: Dia 11 de Junho de 2018 às 09h30min, que se realizará na
Rua Minas Gerais, 297, 1º Andar – Ed. Palácio do Comércio, nesta cidade, por lance não
inferior ao valor da avaliação.
SEGUNDO(A) LEILÃO/PRAÇA: Dia 22 de Junho de 2018 às 09h30min, que se realizará na
Rua Minas Gerais, 297, 1º Andar – Ed. Palácio do Comércio, nesta cidade, 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.
0058915-62.2012.8.16.0014 - Execução Fiscal
Autos
2ª Vara de Execuções Fiscais de Londrina
Exeqüente
MUNICÍPIO DE LONDRINA-PR (CNPJ 75.771.477/0001-70)
(mov. 1.1, fls. 01/ 03)
Adv. Exeqüente
Paulo Cesar Tieni (OAB-PR 22.622), Gisele Cristiane Campanari
Miliorini (OAB-PR 52.875) e Leonardo Martin Garcia (OAB-PR 70.212) (mov. 77.1, fls. 01/ 141)
Executado
LOTEADORA MONREAL S/C LTDA. (CNPJ 01.761.184/000175) (mov. 1.1, fls. 01/ 03)
End. Executado
Rua Piauí, 598, Térreo- Centro – Londrina-PR CEP 86.010-420
(mov. 72.1, fls. 134)
Depositário Fiel
Depositário Público da Comarca (mov. 54.1, fls. 104)
Endereço da Guarda
Rua Seikichi Yogi nº 138, Residencial Vila Romana – Londrina-PR
(mov. 54.1 fls. 104)
Penhora realizada – data/fls 16/09/2016 (mov. 54.1 fls. 104)
Débito Primitivo - data/fls.
R$ 2.912,35 - 13/05/2014 (mov. 39.1 fls. 65)
Débito Atualizado - data/fls R$ 5.635,58 – 08/05/2018.
Qualificação do(s) Bem (ns)
...........................................................................R$ 122.959,25
Lote de terras sob nº 12 (doze), da quadra nº 05 (cinco), medindo a área de 250,00 metros
quadrados, situada no JARDIM VILA ROMANA, nesta cidade, com benfeitoria, dentro das
seguintes divisas e confrontações:- Ao Norte com a Rua E medindo 10,00 metros; a Leste com
o lote nº 13, medindo 25,00 metros; ao Sul, com o lote nº 29 medindo 10,00metros; a Oeste,
com o lote nº 11, medindo 25,00 metros. Matrícula nº 16.887 de Registro de Imóveis do 4º
Ofício de Londrina - PR. Venda “Ad Corpus”.
Avaliação Primitiva - data
R$ 120.000,00 - 16/09/2016 (mov. 54.1 fls. 104)
Avaliação Atualizada - data/fls R$ 122.959,25 - 06/04/2018.
ÔNUS DA MATRÍCULA:
R.1-16.887 – PENHORA - Autos 0058915-62.2012.8.16.0014 de Execução Fiscal de 2ª Vara
de Execuções Fiscais de Londrina. Exeqüente: MUNICIPIO DE LONDRINA. Executado:
LOTEADORA MONREAL S/C LTDA.
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R.2-16.887 – PENHORA- Autos 0005816-51.2010.8.16.0014 de Execução Fiscal de 1ª Vara de
Execuções Fiscais de Londrina. Exeqüente: MUNICIPIO DE LONDRINA. Executado:
LOTEADORA MONREAL S/C LTDA.
R.3-16.887 – PENHORA- Autos 0033421-11.2006.8.16.0014 da 4ª Vara Cível de Londrina.
Exeqüente: LOTEADORA MONREAL S/C LTDA. Executados: IRENE SALDANHA MUNHOZ
(CPF 871.201.279-34) e PAULO ROBERTO MUNOZ (CPF 350.120.809-04).
LEILOEIRO: PAULO ROBERTO NAKAKOGUE, leiloeiro oficial, matr. JUCEPAR 12/048L,
arbitrando seus honorários na seguinte forma: 5% sobre o valor da arrematação do(s) bem(ns),
a ser pago pelo arrematante. Em caso de pagamento da dívida previamente ao início do leilão,
a comissão a ser paga. pela parte executada será de 2%.
INTIMAÇÕES: Fica(m) o(s) devedor(es) LOTEADORA MONREAL S/C LTDA. (CNPJ
01.761.184/0001-75) 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 recursos, 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.
OBSERVAÇÕES:
1. Serão aceitos lances presenciais, no dia, hora e local acima descritos ou, ainda, aqueles
ofertados pela Internet, através do sítio eletrônico www.nakakogueleiloes.com.br, desde que
tenham realizado cadastramento prévio e envio da documentação exigida, com 24 (vinte e
quatro) horas de antecedência ao leilão.
2. O arrematante deverá pagar o preço no ato em observância ao Art. 892 do CPC;
3. Nos termos do art. 895 do CPC, o interessado em adquirir o bem penhorado em prestações
poderá apresentar, por escrito:
(a) até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da
avaliação;
(b) até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja
considerado vil, na forma do item anterior.
A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelos menos 25% do
lance a vista e o restante parcelado em até 30 meses.
O restante parcelado deverá ser garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e
por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis.
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4. Nas hipóteses de arrematação ou adjudicação, as despesas necessárias para a efetivação
da transferência dos bens, inclusive para o registro da carta de arrematação e baixa de
averbações de penhoras, junto ao CRI, deverão ser suportadas pelo arrematante ou
adjudicatário.
5. Os arrematantes, adquirentes ou adjudicantes dos bens recebem-nos livres de hipotecas e
demais ônus reais (art. 1499, inciso VI, do Código Civil) além de penhoras e débitos
anteriores à aquisição relativos a tributos de âmbito municipal (IPTU e contribuição de
melhoria), IPVA, licenciamento, inclusive aqueles de natureza PROPTER REM (art. 908,
parágrafo 1º do CPC/2015), visto que tanto a arrematação quanto a alienação judicial por
venda direta e a adjudicação têm natureza jurídica de aquisição originária, facultando-se aos
credores a sub-rogação do valor dos débitos no preço ofertado pelo licitante, na forma do
art. 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e o art. 908 § 2º do CPC/2015.
6. Os bens móveis e imóveis serão leiloados no estado de conservação em que se encontram,
não cabendo reclamações, desistências, cancelamento ou devoluções.
7. 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;
8. Erratas, ônus, Despesas informadas e anunciadas antes da Hasta Pública integram o Edital
de Leilão,
9. Em não havendo expediente forense nas datas ora designadas, ficam os leilões
automaticamente transferidas para o primeiro dia útil que se seguir, no mesmo horário.
Dado e passado nesta cidade de Curitiba, Estado do Paraná, em 20/04/2018, Eu, PAULO
ROBERTO NAKAKOGUE, Leiloeiro Público Oficial, o digitei e subscrevi, por ordem e sob
autorização do M.M. Juiz de Direito Dr. MARCELO DIAS DA SILVA.
PAULO ROBERTO NAKAKOGUE
LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL
LE0014EF0025451
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EDITAL DE HASTA PÚBLICA E INTIMAÇÃO
FAZ SABER a todos quantos virem o presente ou dele tiverem conhecimento que tramitam por
ordem do Juízo da 2ª Vara de Execuções Fiscais Municipais de Londrina nos autos abaixo, na
qual será levado à arrematação em hasta pública o bem de propriedade da parte devedora na
forma que segue:
PRIMEIRO(A) LEILÃO/PRAÇA: Dia 11 de Junho de 2018 às 09h30min, que se realizará na
Rua Minas Gerais, 297, 1º Andar – Ed. Palácio do Comércio, nesta cidade, por lance não
inferior ao valor da avaliação.
SEGUNDO(A) LEILÃO/PRAÇA: Dia 22 de Junho de 2018 às 09h30min, que se realizará na
Rua Minas Gerais, 297, 1º Andar – Ed. Palácio do Comércio, nesta cidade, 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.
0059296-70.2012.8.16.0014 - Execução Fiscal
Autos
2ª Vara de Execuções Fiscais de Londrina
Exeqüente
MUNICÍPIO DE LONDRINA/PR (CNPJ 75.771.477/0001-70) (fl.
01)
Adv. Exeqüente
Paulo Cesar Tieni (OAB-PR 22.622), Gisele Cristiane Campanari
Miliorini (OAB-PR 52.875) e Leonardo Martin Garcia (OAB-PR 70.212) (mov. 76.1, fl. 01/ 140)
Executado
LOTEADORA MONREAL S/C LTDA. (CNPJ 01.761.184/000175) (fl. 01)
End. Executado
Rua Piauí nº 598, Centro – Londrina - PR CEP 86.020-390 (mov.
71.1, fls. 133)
Depositário Fiel
Depositário Público da Comarca (mov. 54.1 fls. 106)
Endereço da Guarda
Rua Anita Magalhães de Oliveira nº 100, Vila Romana – Londrina
- PR CEP 86031-808 (mov. 54.1 fls. 106)
Penhora realizada – data/fls 16/09/2016 (mov. 54.1 fls. 106)
Débito Primitivo - data/fls.
R$ 1.653,52 - 11/12/2013 (mov. 38.1 fls. 67)
Débito Atualizado - data/fls R$ 3.199,66 – 08/05/2018.
Qualificação do(s) Bem (ns)
.............................................................................R$ 81.972,83
Lote de terras sob nº 09 (nove), da quadra nº 07 (sete), medindo a área de 250,00 metros
quadrados, situada no JARDIM VILA ROMANA, sem benfeitorias, nesta cidade e comarca de
Londrina, dentro das seguintes divisas e confrontações: Ao Norte, com a Rua F, medindo 10,00
metros; a Leste com o lote nº 10 medindo 25,00 metros; ao Sul, com o lote nº 32 medindo
10,00 metros; a Oeste com o lote nº 8, medindo 25,00 metros. Benfeitorias: não consta.
Matrícula nº 16.886 de Registro de Imóveis do 4º Ofício de Londrina - PR. Venda “Ad Corpus”.
Avaliação Primitiva
R$ 80.000,00 - 16/09/2016 (mov. 54.1 fls. 106)
Avaliação Atualizada
R$ 81.972,83 - 17/04/2018.
ÔNUS DA MATRÍCULA:
R.1-16.886 – PENHORA: Autos 0059296-70.2012.8.16.0014 da 2ª Vara de Execuções Fiscais
de Londrina. Exeqüente: MUNICIPIO DE LONDRINA. Executado: LOTEADORA MONREAL
S/C LTDA.
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LEILOEIRO: PAULO ROBERTO NAKAKOGUE, leiloeiro oficial, matr. JUCEPAR 12/048L,
arbitrando seus honorários na seguinte forma: 5% sobre o valor da arrematação do(s) bem(ns),
a ser pago pelo arrematante. Em caso de pagamento da dívida previamente ao início do leilão,
a comissão a ser paga. pela parte executada será de 2%.
INTIMAÇÕES: Fica(m) o(s) devedor(es) LOTEADORA MONREAL S/C LTDA. (CNPJ
01.761.184/0001-75) 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 recursos, 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.
OBSERVAÇÕES:
1. Serão aceitos lances presenciais, no dia, hora e local acima descritos ou, ainda, aqueles
ofertados pela Internet, através do sítio eletrônico www.nakakogueleiloes.com.br, desde que
tenham realizado cadastramento prévio e envio da documentação exigida, com 24 (vinte e
quatro) horas de antecedência ao leilão.
2. O arrematante deverá pagar o preço no ato em observância ao Art. 892 do CPC;
3. Nos termos do art. 895 do CPC, o interessado em adquirir o bem penhorado em prestações
poderá apresentar, por escrito:
(a) até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da
avaliação;
(b) até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja
considerado vil, na forma do item anterior.
A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelos menos 25% do
lance a vista e o restante parcelado em até 30 meses.
O restante parcelado deverá ser garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e
por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis.
4. Nas hipóteses de arrematação ou adjudicação, as despesas necessárias para a efetivação
da transferência dos bens, inclusive para o registro da carta de arrematação e baixa de
averbações de penhoras, junto ao CRI, deverão ser suportadas pelo arrematante ou
adjudicatário.
5. Os arrematantes, adquirentes ou adjudicantes dos bens recebem-nos livres de hipotecas e
demais ônus reais (art. 1499, inciso VI, do Código Civil) além de penhoras e débitos
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anteriores à aquisição relativos a tributos de âmbito municipal (IPTU e contribuição de
melhoria), IPVA, licenciamento, inclusive aqueles de natureza PROPTER REM (art. 908,
parágrafo 1º do CPC/2015), visto que tanto a arrematação quanto a alienação judicial por
venda direta e a adjudicação têm natureza jurídica de aquisição originária, facultando-se aos
credores a sub-rogação do valor dos débitos no preço ofertado pelo licitante, na forma do
art. 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e o art. 908 § 2º do CPC/2015.
6. Os bens móveis e imóveis serão leiloados no estado de conservação em que se encontram,
não cabendo reclamações, desistências, cancelamento ou devoluções.
7. 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;
8. Erratas, ônus, Despesas informadas e anunciadas antes da Hasta Pública integram o Edital
de Leilão,
9. Em não havendo expediente forense nas datas ora designadas, ficam os leilões
automaticamente transferidas para o primeiro dia útil que se seguir, no mesmo horário.
Dado e passado nesta cidade de Curitiba, Estado do Paraná, em 20/04/2018, Eu, PAULO
ROBERTO NAKAKOGUE, Leiloeiro Público Oficial, o digitei e subscrevi, por ordem e sob
autorização do M.M. Juiz de Direito Dr. MARCELO DIAS DA SILVA.
PAULO ROBERTO NAKAKOGUE
LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL
LE0014EF0025451
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EDITAL DE HASTA PÚBLICA E INTIMAÇÃO
FAZ SABER a todos quantos virem o presente ou dele tiverem conhecimento que tramitam por
ordem do Juízo da 2ª Vara de Execuções Fiscais Municipais de Londrina nos autos abaixo, na
qual será levado à arrematação em hasta pública o bem de propriedade da parte devedora na
forma que segue:
PRIMEIRO(A) LEILÃO/PRAÇA: Dia 11 de Junho de 2018 às 09h30min, que se realizará na
Rua Minas Gerais, 297, 1º Andar – Ed. Palácio do Comércio, nesta cidade, por lance não
inferior ao valor da avaliação.
SEGUNDO(A) LEILÃO/PRAÇA: Dia 22 de Junho de 2018 às 09h30min, que se realizará na
Rua Minas Gerais, 297, 1º Andar – Ed. Palácio do Comércio, nesta cidade, 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.
0061080-82.2012.8.16.0014 - Execução Fiscal
Autos
2ª Vara de Execuções Fiscais de Londrina
Exeqüente
MUNICÍPIO DE LONDRINA/PR (CNPJ 75.771.477/0001-70)
(mov. 1.1, fls. 01/ 03)
End. Exeqüente
Av. Duque de Caxias, nº 635, Londrina – PR – CEP 86015-901
(mov. 60.1, fls. 113)
Adv. Exeqüente
Paulo Cesar Tieni (OAB/PR 22.622), Gisele Cristiane Campanari
Miliorini (OAB-PR 52.875) e Leonardo Martin Garcia (OAB-PR 70.212) (mov. 79.1, fls. 01/ 143)
Executado
LOTEADORA NOVA YORK S/S LTDA. (CNPJ 02.210.275/000185) (mov. 1.1, fls. 01/ 03)
End. Executado
Rua Prefeito Hugo Cabral, 1206, Centro, CEP 86020-111 Londrina/PR (mov. 71.1 fls. 132)
Adv. Executado
Eduardo Barbosa de Souza (OAB/PR 73.352) (mov. 59.1 fls. 111)
Depositário Fiel
Depositário Público da Comarca (mov. 63.1 fls. 118)
Endereço da Guarda
Rua Ida Melhorato Americo, s/n, Jardim Marissol Londrina-PR
(mov. 1.2. fls. 5)
Penhora realizada – data/fls 16/09/2016 (mov. 63.1 fls. 118)
Débito Primitivo - data/fls.
R$ 1.491,63 - 29/04/2015 (mov. 51.1 fls. 94)
Débito Atualizado - data/fls R$ 2.341,60 - 16/04/2018.
Qualificação do(s) Bem (ns)
.............................................................................R$ 92.219,44
Data de terras sob nº 07 (sete), da quadra nº 07 (sete), medindo a área de 3032,21 metros
quadrados, situada no JARDIM MARISSOL, nesta cidade, subdivisão do lote nº 46 (quarenta e
seis) da Gleba Lindóia, neste Município e Comarca, dentro das seguintes divisas e
confrontações:- Confronta-se a frente para a Rua marginal A em desenvolvimento de curva de
3,61 metros com raio de 139,51 metros e em linha reta medindo 6,42 metros; lateral direita
confrontando com a data 06 medindo 33,00 metros; fundos confrontando com a data 04 e parte
da data 03 medindo 13,15 metros e finalmente, com lateral esquerda confrontando com a
Praça medindo 1,89 metros e 24,91 metros. Matrícula nº 6.494 de Registro de Imóveis do 4º
Ofício de Londrina - PR. Venda “Ad Corpus”.
Avaliação Primitiva - data
R$ 90.000,00 - 16/09/2016 (mov. 63.1 fls. 118)
Avaliação Atualizada - data/fls R$ 92.219,44 - 16/04/2018.
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ÔNUS DA MATRÍCULA:
R.1/6.494 – HIPOTECA: Escritura Pública de Assunção de Obrigações, as fls. 108/109 do livro
nº 116-N. Devedora: LOTEADORA NOVA YORK. Credora: MUNICÍPIO DE LONDRINA.
R-2-6.494 – INDISPONIBILIDADE: Autos nº 5015115-82.2014.4.04.7001 da 7ª Vara Federal
desta Comarca, extraído dos Exeqüente: MUNICÍPIO DE LONDRINA. Executado:
LOTEADORA NOVA YORK.
R-3-6.494 – PENHORA: Autos 0061080-82.2012.8.16.0014 da 2ª Vara de Execuções Fiscais
de Londrina. Exeqüente: MUNICIPIO DE LONDRINA. Executado: LOTEADORA NOVA YORK
S/S LTDA.
LEILOEIRO: PAULO ROBERTO NAKAKOGUE, leiloeiro oficial, matr. JUCEPAR 12/048L,
arbitrando seus honorários na seguinte forma: 5% sobre o valor da arrematação do(s) bem(ns),
a ser pago pelo arrematante. Em caso de pagamento da dívida previamente ao início do leilão,
a comissão a ser paga. pela parte executada será de 2%.
INTIMAÇÕES: Fica(m) o(s) devedor(es) LOTEADORA NOVA YORK S/S LTDA. (CNPJ
02.210.275/0001-85) 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 recursos, 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.
OBSERVAÇÕES:
1. Serão aceitos lances presenciais, no dia, hora e local acima descritos ou, ainda, aqueles
ofertados pela Internet, através do sítio eletrônico www.nakakogueleiloes.com.br, desde que
tenham realizado cadastramento prévio e envio da documentação exigida, com 24 (vinte e
quatro) horas de antecedência ao leilão.
2. O arrematante deverá pagar o preço no ato em observância ao Art. 892 do CPC;
3. Nos termos do art. 895 do CPC, o interessado em adquirir o bem penhorado em prestações
poderá apresentar, por escrito:
(a) até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da
avaliação;
(b) até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja
considerado vil, na forma do item anterior.
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A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelos menos 25% do
lance a vista e o restante parcelado em até 30 meses.
O restante parcelado deverá ser garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e
por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis.
4. Nas hipóteses de arrematação ou adjudicação, as despesas necessárias para a efetivação
da transferência dos bens, inclusive para o registro da carta de arrematação e baixa de
averbações de penhoras, junto ao CRI, deverão ser suportadas pelo arrematante ou
adjudicatário.
5. Os arrematantes, adquirentes ou adjudicantes dos bens recebem-nos livres de hipotecas e
demais ônus reais (art. 1499, inciso VI, do Código Civil) além de penhoras e débitos
anteriores à aquisição relativos a tributos de âmbito municipal (IPTU e contribuição de
melhoria), IPVA, licenciamento, inclusive aqueles de natureza PROPTER REM (art. 908,
parágrafo 1º do CPC/2015), visto que tanto a arrematação quanto a alienação judicial por
venda direta e a adjudicação têm natureza jurídica de aquisição originária, facultando-se aos
credores a sub-rogação do valor dos débitos no preço ofertado pelo licitante, na forma do
art. 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e o art. 908 § 2º do CPC/2015.
6. Os bens móveis e imóveis serão leiloados no estado de conservação em que se encontram,
não cabendo reclamações, desistências, cancelamento ou devoluções.
7. 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;
8. Erratas, ônus, Despesas informadas e anunciadas antes da Hasta Pública integram o Edital
de Leilão,
9. Em não havendo expediente forense nas datas ora designadas, ficam os leilões
automaticamente transferidas para o primeiro dia útil que se seguir, no mesmo horário.
Dado e passado nesta cidade de Curitiba, Estado do Paraná, em 20/04/2018, Eu, PAULO
ROBERTO NAKAKOGUE, Leiloeiro Público Oficial, o digitei e subscrevi, por ordem e sob
autorização do M.M. Juiz de Direito Dr. MARCELO DIAS DA SILVA.
PAULO ROBERTO NAKAKOGUE
LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL
LE0014EF0025451
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EDITAL DE HASTA PÚBLICA E INTIMAÇÃO
FAZ SABER a todos quantos virem o presente ou dele tiverem conhecimento que tramitam por
ordem do Juízo da 2ª Vara de Execuções Fiscais Municipais de Londrina nos autos abaixo, na
qual será levado à arrematação em hasta pública o bem de propriedade da parte devedora na
forma que segue:
PRIMEIRO(A) LEILÃO/PRAÇA: Dia 11 de Junho de 2018 às 09h30min, que se realizará na
Rua Minas Gerais, 297, 1º Andar – Ed. Palácio do Comércio, nesta cidade, por lance não
inferior ao valor da avaliação.
SEGUNDO(A) LEILÃO/PRAÇA: Dia 22 de Junho de 2018 às 09h30min, que se realizará na
Rua Minas Gerais, 297, 1º Andar – Ed. Palácio do Comércio, nesta cidade, 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.
0081175-36.2012.8.16.0014 - Execução Fiscal
Autos
2ª Vara de Execuções Fiscais de Londrina
Exeqüente
MUNICÍPIO DE LONDRINA/PR (CNPJ 75.771.477/0001-70) (fl.
01)
Adv. Exeqüente
Paulo Cesar Tieni (OAB-PR 22.622), Gisele Cristiane Campanari
Miliorini (OAB-PR 52.875) e Leonardo Martin Garcia (OAB-PR 70.212) (mov. 140.1, fls. 01/
277)
Executado
COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE LONDRINA – COHAB LD.
(CNPJ 78.616.760/0001-15) (fl. 01)
End. Executado
Rua Pernambuco, nº 1023, Centro – Londrina/PR (mov. 1.1 fls. 03)
Adv. Executado:
Ludmeire Camacho Martins (OAP-PR 27.735), Denise Teixeira
Rebello (OAB-PR 13.891), Rômulo Henrique P. Alvarenga (OAB-PR 43.334) e Juliana Estrope
Beleze (OAB 37.045) (mov. 37.2, 121.2, fls. 86/ 241).
Depositário Fiel
Ana Estela Vieira Navarro (OAB/R. 28.664) (mov. 59.1 fls. 133)
Endereço da Guarda
Rua Santa Rosa nº 123, CJ. Hab. Pindorama – Londrina/PR (mov.
59.1 fls. 133)
Penhora realizada – data/fls 17/02/2014 (mov. 59.1 fls. 133)
Débito Primitivo - data/fls.
R$ 1.359,66 - 08/01/2016 (mov. 109.1 fls. 219/220)
Débito Atualizado - data/fls R$ 1.862,58 - 17/04/2018.
Qualificação do(s) Bem (ns)
............................................................R$ 80.266,93
Lote de terras nº 02 (dois), da quadra nº 12 (doze), medindo a área de 138,21 metros
quadrados, situada no CONJUNTO HABITACIONAL PINDORMA II, nesta cidade, resultante da
subdivisão dos lotes nº 01, 02, e 03 da referida quadra, com benfeitorias, dentro das seguintes
divisas e confrontações: Inicia-se pelo ponto de interseção do alinhamento predial da Rua
Santa Rosa (Rua 010, com o alinhamento de divisa dos lotes 02 e 04 da Quadra 12; daí segue
no alinhamento de divisa com o lote 04 numa extensão de 16,26 metros; daí deflete a direita e
segue no alinhamento de divisa com parte do lote 03, numa extensão de 8,00 metros; daí,
deflete a direita e segue no alinhamento de divisa com o lote 01, numa extensão de 18,18
metros; daí deflete a direita e segue no alinhamento predial da Rua Santa Rosa (Rua 01) em
desenvolvimento de curva de 8,23 metros com raio de 100,87 metros até encontrar o ponto
inicial. Benfeitorias: área construída de aproximadamente 60,00 m² , composto de uma
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residência com um dormitório, sala, cozinha, banheiro, quintal, muro e portão altos, piso
cimentado liso, forro laje, cobertura telhas Eternit, sem acabamento de reboco, piso e paredes,
estando tudo em mau estado de conservação (antigo). – Inscrição Municipal
04.004.061.1.0061.0020 e
Matricula nº 10.680 de Registro de Imóveis do 4º Ofício de
Londrina - PR. Venda “Ad Corpus”.
Avaliação Primitiva - data
R$ 65.000,00 - 09/04/2014 (mov. 62.1 fls. 138/139)
Avaliação Atualizada - data/fls R$ 80.266,93 - 17/04/2018.
ÔNUS DA MATRÍCULA:
Av-1-10.680 – ÔNUS ANTERIORES: Imóvel onerado pela HIPOTECA em 1º grau a favor da
BANC NACIONAL DA HAB ITAÇÃO – BNH, alterado pela Averbação de Re-Ratificação sob
nº01/3.197, do 2º Ofício desta Comarca.
LEILOEIRO: PAULO ROBERTO NAKAKOGUE, leiloeiro oficial, matr. JUCEPAR 12/048L,
arbitrando seus honorários na seguinte forma: 5% sobre o valor da arrematação do(s) bem(ns),
a ser pago pelo arrematante. Em caso de pagamento da dívida previamente ao início do leilão,
a comissão a ser paga. pela parte executada será de 2%.
INTIMAÇÕES: Fica(m) o(s) devedor(es) COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE LONDRINA –
COHAB LD. (CNPJ 78.616.760/0001-15) 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 recursos,
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.
OBSERVAÇÕES:
1. Serão aceitos lances presenciais, no dia, hora e local acima descritos ou, ainda, aqueles
ofertados pela Internet, através do sítio eletrônico www.nakakogueleiloes.com.br, desde que
tenham realizado cadastramento prévio e envio da documentação exigida, com 24 (vinte e
quatro) horas de antecedência ao leilão.
2. O arrematante deverá pagar o preço no ato em observância ao Art. 892 do CPC;
3. Nos termos do art. 895 do CPC, o interessado em adquirir o bem penhorado em prestações
poderá apresentar, por escrito:
(a) até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da
avaliação;
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(b) até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja
considerado vil, na forma do item anterior.
A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelos menos 25% do
lance a vista e o restante parcelado em até 30 meses.
O restante parcelado deverá ser garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e
por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis.
4. Nas hipóteses de arrematação ou adjudicação, as despesas necessárias para a efetivação
da transferência dos bens, inclusive para o registro da carta de arrematação e baixa de
averbações de penhoras, junto ao CRI, deverão ser suportadas pelo arrematante ou
adjudicatário.
5. Os arrematantes, adquirentes ou adjudicantes dos bens recebem-nos livres de hipotecas e
demais ônus reais (art. 1499, inciso VI, do Código Civil) além de penhoras e débitos
anteriores à aquisição relativos a tributos de âmbito municipal (IPTU e contribuição de
melhoria), IPVA, licenciamento, inclusive aqueles de natureza PROPTER REM (art. 908,
parágrafo 1º do CPC/2015), visto que tanto a arrematação quanto a alienação judicial por
venda direta e a adjudicação têm natureza jurídica de aquisição originária, facultando-se aos
credores a sub-rogação do valor dos débitos no preço ofertado pelo licitante, na forma do
art. 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e o art. 908 § 2º do CPC/2015.
6. Os bens móveis e imóveis serão leiloados no estado de conservação em que se encontram,
não cabendo reclamações, desistências, cancelamento ou devoluções.
7. 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;
8. Erratas, ônus, Despesas informadas e anunciadas antes da Hasta Pública integram o Edital
de Leilão,
9. Em não havendo expediente forense nas datas ora designadas, ficam os leilões
automaticamente transferidas para o primeiro dia útil que se seguir, no mesmo horário.
Dado e passado nesta cidade de Curitiba, Estado do Paraná, em 20/04/2018, Eu, PAULO
ROBERTO NAKAKOGUE, Leiloeiro Público Oficial, o digitei e subscrevi, por ordem e sob
autorização do M.M. Juiz de Direito Dr. MARCELO DIAS DA SILVA.
PAULO ROBERTO NAKAKOGUE
LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL
LE0014EF0025451
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EDITAL DE HASTA PÚBLICA E INTIMAÇÃO
FAZ SABER a todos quantos virem o presente ou dele tiverem conhecimento que tramitam por
ordem do Juízo da 2ª Vara de Execuções Fiscais Municipais de Londrina nos autos abaixo, na
qual será levado à arrematação em hasta pública o bem de propriedade da parte devedora na
forma que segue:
PRIMEIRO(A) LEILÃO/PRAÇA: Dia 11 de Junho de 2018 às 09h30min, que se realizará na
Rua Minas Gerais, 297, 1º Andar – Ed. Palácio do Comércio, nesta cidade, por lance não
inferior ao valor da avaliação.
SEGUNDO(A) LEILÃO/PRAÇA: Dia 22 de Junho de 2018 às 09h30min, que se realizará na
Rua Minas Gerais, 297, 1º Andar – Ed. Palácio do Comércio, nesta cidade, 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.
0082770-70.2012.8.16.0014 - Execução Fiscal
Autos
2ª Vara de Execuções Fiscais de Londrina
Exeqüente
MUNICÍPIO DE LONDRINA - PR (CNPJ 75.771.477/0001-70 (fl. 01)
Adv. Exeqüente
Paulo Cesar Tieni (OAB-PR 22.622), Gisele Cristiane Campanari
Miliorini (OAB-PR 52.875) e Leonardo Martin Garcia (OAB-PR 70.212) (mov. 150.1, fl. 01/ 336)
Executado
COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE LONDRINA – COHAB-LD
(CNPJ 78.616.760/0001-15) (fl.01)
End. Executado
R Pernambuco nº 1002 – Londrina/PR CEP 86.020-121
Adv. Executado:
Ana Estela Vieira Navarro (OAB/PR 28.664) e Rômulo Henrique
Perim Alvarenga (OAB/PR 43.334) (fl. 01)
Depositário Fiel
Companhia de Habitação de Londrina – COHAB-LD (mov.75.1fls. 193)
Endereço da Guarda
Rua Moacir Arcoverde nº 909, C.H. Aquiles Stenghel–Londrina/PR
(mov. 75.1fls. 193)
Penhora realizada
15/09/2015 (mov. 75.1 fls. 193)
Débito Primitivo
R$ 933,46 - 26/08/2016 (mov. 99.1fls. 231/233)
Débito Atualizado
R$ 1.144,09 - 17/04/2018
Qualificação do(s) Bem (ns)
............................................................................R$ 100.105,10
Lote nº 22 da quadra nº 24, com área de 200 metros quadrados, situado no Conjunto
Habitacional Engenheiro Aquiles Stenghel, Londrina, da subdivisão dos lotes 66/B e 67, da
Gleba Ribeiro Jacutinga, em Londrina, dentro das seguintes confrontações: “Frente para a Rua
04 a Leste, com 10,00 metros. Lado direito lote 21 a Norte, com 20,00 metros. Lado esquerdo
lote 23 a Sul, com 20,00 metros. Fundos lote 07 a Oeste, com 10,00 metros”. Benfeitorias:
Não consta. Matrícula 20.644 do 2º CRI de Londrina/PR. Venda “Ad Corpus”.
Avaliação Primitiva
R$ 90.058,45 - 22/10/2015 (mov. 79.2 fls. 201)
Avaliação Atualizada
R$ 100.105,10 - 17/04/2018
ÔNUS DA MATRÍCULA:
AV.1/A – CONSTRUÇÃO – Averbação da construção de uma casa residencial em alvenaria de tijolos
Padrão LD N-2.38, com 38,42 m². Proprietária:
Companhia de Habitação de Londrina – COHAB-LD
R 1/20.644 – HIPOTECA – baixa econômica federal – suc. BNH - registro 3/5618 RG.
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LEILOEIRO: PAULO ROBERTO NAKAKOGUE, leiloeiro oficial, matr. JUCEPAR 12/048L,
arbitrando seus honorários na seguinte forma: 5% sobre o valor da arrematação do(s) bem(ns),
a ser pago pelo arrematante. Em caso de pagamento da dívida previamente ao início do leilão,
a comissão a ser paga. pela parte executada será de 2%.
INTIMAÇÕES: Fica(m) o(s) devedor(es) COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE LONDRINA –
COHAB-LD (CNPJ 78.616.760/0001-15) 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 recursos,
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.
OBSERVAÇÕES:
1. Serão aceitos lances presenciais, no dia, hora e local acima descritos ou, ainda, aqueles
ofertados pela Internet, através do sítio eletrônico www.nakakogueleiloes.com.br, desde que
tenham realizado cadastramento prévio e envio da documentação exigida, com 24 (vinte e
quatro) horas de antecedência ao leilão.
2. O arrematante deverá pagar o preço no ato em observância ao Art. 892 do CPC;
3. Nos termos do art. 895 do CPC, o interessado em adquirir o bem penhorado em prestações
poderá apresentar, por escrito:
(a) até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da
avaliação;
(b) até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja
considerado vil, na forma do item anterior.
A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelos menos 25% do
lance a vista e o restante parcelado em até 30 meses.
O restante parcelado deverá ser garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e
por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis.
4. Nas hipóteses de arrematação ou adjudicação, as despesas necessárias para a efetivação
da transferência dos bens, inclusive para o registro da carta de arrematação e baixa de
averbações de penhoras, junto ao CRI, deverão ser suportadas pelo arrematante ou
adjudicatário.
5. Os arrematantes, adquirentes ou adjudicantes dos bens recebem-nos livres de hipotecas e
demais ônus reais (art. 1499, inciso VI, do Código Civil) além de penhoras e débitos
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anteriores à aquisição relativos a tributos de âmbito municipal (IPTU e contribuição de
melhoria), IPVA, licenciamento, inclusive aqueles de natureza PROPTER REM (art. 908,
parágrafo 1º do CPC/2015), visto que tanto a arrematação quanto a alienação judicial por
venda direta e a adjudicação têm natureza jurídica de aquisição originária, facultando-se aos
credores a sub-rogação do valor dos débitos no preço ofertado pelo licitante, na forma do
art. 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e o art. 908 § 2º do CPC/2015.
6. Os bens móveis e imóveis serão leiloados no estado de conservação em que se encontram,
não cabendo reclamações, desistências, cancelamento ou devoluções.
7. 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;
8. Erratas, ônus, Despesas informadas e anunciadas antes da Hasta Pública integram o Edital
de Leilão,
9. Em não havendo expediente forense nas datas ora designadas, ficam os leilões
automaticamente transferidas para o primeiro dia útil que se seguir, no mesmo horário.
Dado e passado nesta cidade de Curitiba, Estado do Paraná, em 20/04/2018, Eu, PAULO
ROBERTO NAKAKOGUE, Leiloeiro Público Oficial, o digitei e subscrevi, por ordem e sob
autorização do M.M. Juiz de Direito Dr. MARCELO DIAS DA SILVA.
PAULO ROBERTO NAKAKOGUE
LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL
LE0014EF0025451
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EDITAL DE HASTA PÚBLICA E INTIMAÇÃO
FAZ SABER a todos quantos virem o presente ou dele tiverem conhecimento que tramitam por
ordem do Juízo da 2ª Vara de Execuções Fiscais Municipais de Londrina nos autos abaixo, na
qual será levado à arrematação em hasta pública o bem de propriedade da parte devedora na
forma que segue:
PRIMEIRO(A) LEILÃO/PRAÇA: Dia 11 de Junho de 2018 às 09h30min, que se realizará na
Rua Minas Gerais, 297, 1º Andar – Ed. Palácio do Comércio, nesta cidade, por lance não
inferior ao valor da avaliação.
SEGUNDO(A) LEILÃO/PRAÇA: Dia 22 de Junho de 2018 às 09h30min, que se realizará na
Rua Minas Gerais, 297, 1º Andar – Ed. Palácio do Comércio, nesta cidade, 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.
0089967-42.2013.8.16.0014 - Execução Fiscal
Autos
2ª Vara de Execuções Fiscais de Londrina
Exeqüente
MUNICÍPIO DE LONDRINA - PR (CNPJ 75.771.477/0001-70) (fl.
01)
Adv. Exeqüente
Paulo Cesar Tieni (OAB-PR 22.622), Gisele Cristiane Campanari
Miliorini (OAB-PR 52.875) e Leonardo Martin Garcia (OAB-PR 70.212) (mov. 54.1, fl. 01/ 121)
Executado
COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE LONDRINA – COHAB LD
(CNPJ 78.616.760/0001-15) (fl. 01)
End. Executado
Rua Pernambuco, nº 1.002, Centro – Londrina - PR CEP 86020121 (mov. 1.1 fls. 03)
Adv. Executado
Ana Estela Vieira Navarro (OAB/PR 28.664) (mov. 25.2 fls. 47)
Depositário Fiel
Companhia de Habitação de Londrina COHAB – LD (mov. 28.1
fls. 76)
Endereço da Guarda
Rua Albatroz, nº 14, CJ. Habitacional Jácomo Violin – Londrina PR - CEP 86088-250 (mov. 28.1 fls. 76)
Penhora realizada
23/05/2016 (mov. 28.1 fls. 76)
Débito Primitivo
R$ 933,17 - 17/12/2013 (mov. 3.1, fls. 10)
Débito Atualizado
R$ 1.803,29 - 17/04/2018.
Qualificação do(s) Bem (ns)................................................................R$ 137.742,98
Lote de terras sob nº 01, da quadra nº 47, medindo a área de 252,26 m2, situada no
CONJUNTO HABITACIONAL JACOMO VIOLIN, nesta cidade, da subdivisão do lote 33/35 da
Gleba Jacutinga, neste município e Comarca, dentro das seguintes divisas e confrontações:
Frente para a Rua Albatroz, com 7,00 metros. Em desenvolvimento de curva, com raio de 6,00
metros, numa extensão de 9,42 metros. Frente para a Avenida Pedro Pescador, com 14,00
metros. Fundos para o lote 02, com 20,00 metros. Fundos para o lote 13, com 13,00 metros.
Benfeitorias: Uma casa de alvenaria padrão LDA-O:23, com 23,04 m², área construída de
96,10m², sendo residência padrão popular composta de dois dormitórios, sala, copa/cozinha,
banheiro, área de serviços gerais/lavanderia, piso cerâmico e cimentado/vermelhão, forro PVC,
cobertura telhas tipo Cerâmica, muros inacabados (sem rebocos), quintal, estando tudo em
regular estado de uso e conservação. Matrícula nº 35.210 de Cartório de Imóveis do 2º Ofício
de Londrina - PR. Venda “Ad Corpus”.
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Avaliação Primitiva
Avaliação Atualizada

R$ 135.000,00 - 13/12/2016 (mov. 39.1 fls. 95)
R$ 137.742,98 - 17/04/2018.

ÔNUS DA MATRÍCULA:
Av.1-35.210 – ONUS ANTERIOR: Registro 7/1.575 e averbação 7/1.575/A, hipoteca e
reratificação sendo devedores COHAB LD. Interveniente: MUNICIPIO DE LONDRINA e credor
BANCO NACIONAL DE HABITAÇÃO – BNH. Datado de 28.12.79.
R.3/35.210 – PENHORA: Autos nº 0089967-42.2013.8.16.0014 da 2ª Vara de Execuções
Fiscais de Londrina. Exequente: MUNICIPIO DE LONDRINA. Executado: COMPANHIA DE
HABITAÇÃO DE LONDRINA – COHAB LD.
LEILOEIRO: PAULO ROBERTO NAKAKOGUE, leiloeiro oficial, matr. JUCEPAR 12/048L,
arbitrando seus honorários na seguinte forma: 5% sobre o valor da arrematação do(s) bem(ns),
a ser pago pelo arrematante. Em caso de pagamento da dívida previamente ao início do leilão,
a comissão a ser paga. pela parte executada será de 2%.
INTIMAÇÕES: Fica(m) o(s) devedor(es) COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE LONDRINA –
COHAB LD (CNPJ 78.616.760/0001-15) 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 recursos, 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.
OBSERVAÇÕES:
1. Serão aceitos lances presenciais, no dia, hora e local acima descritos ou, ainda, aqueles
ofertados pela Internet, através do sítio eletrônico www.nakakogueleiloes.com.br, desde que
tenham realizado cadastramento prévio e envio da documentação exigida, com 24 (vinte e
quatro) horas de antecedência ao leilão.
2. O arrematante deverá pagar o preço no ato em observância ao Art. 892 do CPC;
3. Nos termos do art. 895 do CPC, o interessado em adquirir o bem penhorado em prestações
poderá apresentar, por escrito:
(a) até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da
avaliação;
(b) até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja
considerado vil, na forma do item anterior.
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A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelos menos 25% do
lance a vista e o restante parcelado em até 30 meses.
O restante parcelado deverá ser garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e
por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis.
4. Nas hipóteses de arrematação ou adjudicação, as despesas necessárias para a efetivação
da transferência dos bens, inclusive para o registro da carta de arrematação e baixa de
averbações de penhoras, junto ao CRI, deverão ser suportadas pelo arrematante ou
adjudicatário.
5. Os arrematantes, adquirentes ou adjudicantes dos bens recebem-nos livres de hipotecas e
demais ônus reais (art. 1499, inciso VI, do Código Civil) além de penhoras e débitos
anteriores à aquisição relativos a tributos de âmbito municipal (IPTU e contribuição de
melhoria), IPVA, licenciamento, inclusive aqueles de natureza PROPTER REM (art. 908,
parágrafo 1º do CPC/2015), visto que tanto a arrematação quanto a alienação judicial por
venda direta e a adjudicação têm natureza jurídica de aquisição originária, facultando-se aos
credores a sub-rogação do valor dos débitos no preço ofertado pelo licitante, na forma do
art. 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e o art. 908 § 2º do CPC/2015.
6. Os bens móveis e imóveis serão leiloados no estado de conservação em que se encontram,
não cabendo reclamações, desistências, cancelamento ou devoluções.
7. 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;
8. Erratas, ônus, Despesas informadas e anunciadas antes da Hasta Pública integram o Edital
de Leilão,
9. Em não havendo expediente forense nas datas ora designadas, ficam os leilões
automaticamente transferidas para o primeiro dia útil que se seguir, no mesmo horário.
Dado e passado nesta cidade de Curitiba, Estado do Paraná, em 20/04/2018, Eu, PAULO
ROBERTO NAKAKOGUE, Leiloeiro Público Oficial, o digitei e subscrevi, por ordem e sob
autorização do M.M. Juiz de Direito Dr. MARCELO DIAS DA SILVA.
PAULO ROBERTO NAKAKOGUE
LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL
LE0014EF0025451
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EDITAL DE HASTA PÚBLICA E INTIMAÇÃO
FAZ SABER a todos quantos virem o presente ou dele tiverem conhecimento que tramitam por
ordem do Juízo da 2ª Vara de Execuções Fiscais Municipais de Londrina nos autos abaixo, na
qual será levado à arrematação em hasta pública o bem de propriedade da parte devedora na
forma que segue:
PRIMEIRO(A) LEILÃO/PRAÇA: Dia 11 de Junho de 2018 às 09h30min, que se realizará na
Rua Minas Gerais, 297, 1º Andar – Ed. Palácio do Comércio, nesta cidade, por lance não
inferior ao valor da avaliação.
SEGUNDO(A) LEILÃO/PRAÇA: Dia 22 de Junho de 2018 às 09h30min, que se realizará na
Rua Minas Gerais, 297, 1º Andar – Ed. Palácio do Comércio, nesta cidade, 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.

0003424-32.1996.8.16.0014 - Execução Fiscal
0008766-82.2000.8.16.0014 - Execução Fiscal
0026042-53.2005.8.16.0014 - Execução Fiscal
0007897-31.2014.8.16.0014 - Execução Fiscal
0031295-36.2016.8.16.0014 - Execução Fiscal
2ª Vara de Execuções Fiscais de Londrina
MUNICÍPIO DE LONDRINA - PR (CNPJ 75.771.477/0001-70)
Paulo Cesar Tieni (OAB/PR 22.622) (fl. 01)
MARIA APARECIDA JORGE (CPF 449.649.199-00) (fl. 01)
Rua Alceu Segantin nº 287, Jardim Pérola – Londrina/PR- CEP

Autos
Exeqüente
Adv. Exeqüente
Executado
End. Executado
86.038-510 (mov. 1.1 fls. 03)
Adv. Executado
Marcelo Augustus Vieira (OAB/PR 44.256) e Edson Antônio de
Souza (OAB/PR 10.417) (mov. 1.2 fls. 158)
Depositário Fiel
Depositário Público (mov. 1.2 fls. 47)
Endereço da Guarda
Rua Alceu Segantin nº 287, Jardim Pérola – Londrina/PR (mov.
1.2 fls. 47)
Penhora realizada
21/05/1998 (mov. 1.2 fls. 47)
Débito Primitivo
R$ 2.262,03 - 09/12/2016 (mov. 43.1 fls. 360/362)
Débito Primitivo
R$ 5.774,83 - 17/05/2016 (mov. 13.1, fls. 67 à 72)(0008766)
Débito Primitivo
R$ 1.792,74 - 10/05/2016 (mov. 29.1 fls. 107/108) (0026042)
Débito Primitivo
R$ 1.350,28 - 11/05/2016 (mov. 34.2 fls. 58/59) (0007897)
Débito Primitivo
R$ 983,13 - 05/05/2016 (mov. 1.1 fls. 03) (0031295)
Débito Atualizado
R$ 15.387,30 – 10/05/2018.
Qualificação do(s) Bem (ns)
............................................................................R$ 214.549,41
Uma Data de Terras sob nº 19 (dezenove) da quadra nº 05 (cinco), com a área de 300,00
metros quadrados situada no Jardim Pérola, desta cidade, subdivisão dos lotes nº 28, 28-A e
28-B da Gleba Simon Frazer, deste Município e Comarca, com as seguintes divisas e
confrontações:- Pela frente com a Rua 05, numa largura de 12,00 metros; de um lado, com a
data nº 18, numa extensão de 25,00 metros; de outro lado, com a data nº 20, numa extensão
de 25,00 metros e finalmente, aos fundos, com as datas nº 03 e 04, numa largura de 12,00
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metros. Benfeitoria: uma casa de alvenaria com área de 146,72 m² de construção, contendo
piso de cerâmica e de taco e cobertura de amianto, em bom estado de conservação. Matrícula
nº 7.390 do 3º CRI de Londrina. Venda “Ad Corpus”.
Avaliação Primitiva
R$ 211.600,00 - 12/04/2017 (mov. 51.1, fls. 375/376).
Avaliação Atualizada
R$ 214.549,41 - 25/04/2018.
ÔNUS DA MATRÍCULA:
R-2-7.390- PENHORA- Autos n.º 314/96 (0003424-32.1996.8.16.0014) da 2ª Vara Execuções
Fiscais de Londrina. Exeqüente: MUNICÍPIO DE LONDRINA. Executado: MARIA APARECIDA
JORGE.
LEILOEIRO: PAULO ROBERTO NAKAKOGUE, leiloeiro oficial, matr. JUCEPAR 12/048L,
arbitrando seus honorários na seguinte forma: 5% sobre o valor da arrematação do(s) bem(ns),
a ser pago pelo arrematante. Em caso de pagamento da dívida previamente ao início do leilão,
a comissão a ser paga. pela parte executada será de 2%.
INTIMAÇÕES: Fica(m) o(s) devedor(es) MARIA APARECIDA JORGE (CPF 449.649.199-00)
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 recursos, 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.
OBSERVAÇÕES:
1. Serão aceitos lances presenciais, no dia, hora e local acima descritos ou, ainda, aqueles
ofertados pela Internet, através do sítio eletrônico www.nakakogueleiloes.com.br, desde que
tenham realizado cadastramento prévio e envio da documentação exigida, com 24 (vinte e
quatro) horas de antecedência ao leilão.
2. O arrematante deverá pagar o preço no ato em observância ao Art. 892 do CPC;
3. Nos termos do art. 895 do CPC, o interessado em adquirir o bem penhorado em prestações
poderá apresentar, por escrito:
(a) até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da
avaliação;
(b) até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja
considerado vil, na forma do item anterior.
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A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelos menos 25% do
lance a vista e o restante parcelado em até 30 meses.
O restante parcelado deverá ser garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e
por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis.
4. Nas hipóteses de arrematação ou adjudicação, as despesas necessárias para a efetivação
da transferência dos bens, inclusive para o registro da carta de arrematação e baixa de
averbações de penhoras, junto ao CRI, deverão ser suportadas pelo arrematante ou
adjudicatário.
5. Os arrematantes, adquirentes ou adjudicantes dos bens recebem-nos livres de hipotecas e
demais ônus reais (art. 1499, inciso VI, do Código Civil) além de penhoras e débitos
anteriores à aquisição relativos a tributos de âmbito municipal (IPTU e contribuição de
melhoria), IPVA, licenciamento, inclusive aqueles de natureza PROPTER REM (art. 908,
parágrafo 1º do CPC/2015), visto que tanto a arrematação quanto a alienação judicial por
venda direta e a adjudicação têm natureza jurídica de aquisição originária, facultando-se aos
credores a sub-rogação do valor dos débitos no preço ofertado pelo licitante, na forma do
art. 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e o art. 908 § 2º do CPC/2015.
6. Os bens móveis e imóveis serão leiloados no estado de conservação em que se encontram,
não cabendo reclamações, desistências, cancelamento ou devoluções.
7. 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;
8. Erratas, ônus, Despesas informadas e anunciadas antes da Hasta Pública integram o Edital
de Leilão,
9. Em não havendo expediente forense nas datas ora designadas, ficam os leilões
automaticamente transferidas para o primeiro dia útil que se seguir, no mesmo horário.
Dado e passado nesta cidade de Curitiba, Estado do Paraná, em 20/04/2018, Eu, PAULO
ROBERTO NAKAKOGUE, Leiloeiro Público Oficial, o digitei e subscrevi, por ordem e sob
autorização do M.M. Juiz de Direito Dr. MARCELO DIAS DA SILVA.
PAULO ROBERTO NAKAKOGUE
LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL
LE0014EF0025451
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Londrina/PR - CEP: 86.015-902

EDITAL DE HASTA PÚBLICA E INTIMAÇÃO
FAZ SABER a todos quantos virem o presente ou dele tiverem conhecimento que tramitam por
ordem do Juízo da 2ª Vara de Execuções Fiscais Municipais de Londrina nos autos abaixo, na
qual será levado à arrematação em hasta pública o bem de propriedade da parte devedora na
forma que segue:
PRIMEIRO(A) LEILÃO/PRAÇA: Dia 11 de Junho de 2018 às 09h30min, que se realizará na
Rua Minas Gerais, 297, 1º Andar – Ed. Palácio do Comércio, nesta cidade, por lance não
inferior ao valor da avaliação.
SEGUNDO(A) LEILÃO/PRAÇA: Dia 22 de Junho de 2018 às 09h30min, que se realizará na
Rua Minas Gerais, 297, 1º Andar – Ed. Palácio do Comércio, nesta cidade, 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.

0029108-07.2006.8.16.0014 - Execução Fiscal
0036172-24.2013.8.16.0014 - Execução Fiscal
Autos
2ª Vara de Execuções Fiscais de Londrina
Exeqüente
MUNICÍPIO DE LONDRINA-PR (CNPJ 75.771.477/0001-70) (fl. 01)
Adv. Exeqüente
Paulo Cesar Tieni (OAB/PR 22.622) (fl. 01)
Executado
LUZITA SUTIL DE OLIVEIRA (CPF 727.427.639-53) (fl. 01)
End. Executado
Rua Juarez Antônio Mattel, 310 - Xaxim – Curitiba –PR - CEP
81.830-740 (mov. 42.1 fls. 92)
Penhora realizada
21/07/2016 (mov. 40.2, fl. 73) (0036172-24)
Endereço da Guarda
Av. da Maratona, s/n - Londrina - PR (mov. 40.2, fl. 73)
Depositário Fiel
Depositário Público (mov. 40.2, fl. 73) (0036172-24)
Débito Primitivo
R$ 574,54 - 22/04/2015 (mov. 32.1, fl. 54) (0036172)
Débito Primitivo
R$ 568,67 - 28/11/2017 (mov. 47.2 fl. 100) (0029108)
Débito Atualizado
R$ 1.510,68 - 24/04/2018.
Qualificação do(s) Bem (ns)
.............................................................................R$ 52.610,44
Lote nº 10 A, da quadra nº 01, de Jardim Olímpico Secção, com 180,00 m2 de terreno e 69,66
m2 de área construída, averbada, na Avenida Maratona s/nº, com divisas, confrontações e
demais características da matrícula n.º 37.178 no 1º CRI de Londrina. Benfeitoria: uma casa
de alvenaria com 03 quartos, 01 sala, 01 cozinha e 01 banheiro. Venda “Ad Corpus”.
Avaliação Primitiva
R$ 52.000,00 - 28/03/2017 (mov. 34.1 fls. 76).
Avaliação Atualizada
R$ 52.610,44 - 24/04/2018.
ÔNUS DA MATRÍCULA:
R.2/37.178 – HIPOTECA – CREDORA: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE LONDRINA – COHAB LD –
DEVEDORA: LUZITA SUTIL DE OLIVEIRA.
AV 2A/37.178 – CAUÇÃO – CREDORA CPMPANHIA DE HABITAÇÃO FR LONDRINA – COHAB – CAUÇÃO
PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A.
R 5/37.178 – PENHORA; 0 Autos 0036172-24.2013.8.16.0014 – 2ª Vara de Execuções Fiscais de Londrina –
Exequente: MUNICÍPIO DE LONDRINA – Executado: LUZITA SUTIL DE OLIVEIRA.

PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DO 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

LEILOEIRO: PAULO ROBERTO NAKAKOGUE, leiloeiro oficial, matr. JUCEPAR 12/048L,
arbitrando seus honorários na seguinte forma: 5% sobre o valor da arrematação do(s) bem(ns),
a ser pago pelo arrematante. Em caso de pagamento da dívida previamente ao início do leilão,
a comissão a ser paga. pela parte executada será de 2%.
INTIMAÇÕES: Fica(m) o(s) devedor(es) LUZITA SUTIL DE OLIVEIRA (CPF 727.427.639-53) 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 recursos, 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.
OBSERVAÇÕES:
1. Serão aceitos lances presenciais, no dia, hora e local acima descritos ou, ainda, aqueles
ofertados pela Internet, através do sítio eletrônico www.nakakogueleiloes.com.br, desde que
tenham realizado cadastramento prévio e envio da documentação exigida, com 24 (vinte e
quatro) horas de antecedência ao leilão.
2. O arrematante deverá pagar o preço no ato em observância ao Art. 892 do CPC;
3. Nos termos do art. 895 do CPC, o interessado em adquirir o bem penhorado em prestações
poderá apresentar, por escrito:
(a) até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da
avaliação;
(b) até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja
considerado vil, na forma do item anterior.
A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelos menos 25% do
lance a vista e o restante parcelado em até 30 meses.
O restante parcelado deverá ser garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e
por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis.
4. Nas hipóteses de arrematação ou adjudicação, as despesas necessárias para a efetivação
da transferência dos bens, inclusive para o registro da carta de arrematação e baixa de
averbações de penhoras, junto ao CRI, deverão ser suportadas pelo arrematante ou
adjudicatário.
5. Os arrematantes, adquirentes ou adjudicantes dos bens recebem-nos livres de hipotecas e
demais ônus reais (art. 1499, inciso VI, do Código Civil) além de penhoras e débitos
anteriores à aquisição relativos a tributos de âmbito municipal (IPTU e contribuição de

PODER JUDICIÁRIO
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CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE LONDRINA – PR
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melhoria), IPVA, licenciamento, inclusive aqueles de natureza PROPTER REM (art. 908,
parágrafo 1º do CPC/2015), visto que tanto a arrematação quanto a alienação judicial por
venda direta e a adjudicação têm natureza jurídica de aquisição originária, facultando-se aos
credores a sub-rogação do valor dos débitos no preço ofertado pelo licitante, na forma do
art. 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e o art. 908 § 2º do CPC/2015.
6. Os bens móveis e imóveis serão leiloados no estado de conservação em que se encontram,
não cabendo reclamações, desistências, cancelamento ou devoluções.
7. 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;
8. Erratas, ônus, Despesas informadas e anunciadas antes da Hasta Pública integram o Edital
de Leilão,
9. Em não havendo expediente forense nas datas ora designadas, ficam os leilões
automaticamente transferidas para o primeiro dia útil que se seguir, no mesmo horário.
Dado e passado nesta cidade de Curitiba, Estado do Paraná, em 20/04/2018, Eu, PAULO
ROBERTO NAKAKOGUE, Leiloeiro Público Oficial, o digitei e subscrevi, por ordem e sob
autorização do M.M. Juiz de Direito Dr. MARCELO DIAS DA SILVA.
PAULO ROBERTO NAKAKOGUE
LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL
LE0014EF0025451

PODER JUDICIÁRIO
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PODER JUDICIÁRIO JUÍZO DE DIREITO DA DÉCIMA VARA CÍVEL DA COMARCA DE LONDRINA - ESTADO DO PARANÁ.
Edital de leilão do bem penhorado dos devedores APARECIDA FÁTIMA ROSA BARCHI (CPF 015.032.258-52) e ROBERTO BARCHI (CPF
056.090.228-00), com possibilidade de arrematação da seguinte forma:
PRIMEIRO(A) LEILÃO/PRAÇA: Dia 11 de Junho de 2018 às 09h30min, que se realizará na Rua Minas Gerais, 297 – Ed. Palácio do
Comércio, nesta cidade, por lance não inferior ao valor da avaliação.
SEGUNDO(A) LEILÃO/PRAÇA: Dia 22 de Junho de 2018 às 09h30min, que se realizará na Rua Minas Gerais, 297 – Ed. Palácio do
Comércio, nesta cidade, para a venda a quem mais der, desde que não se constitua preço vil.
DADOS DO PROCESSO:
Autos nº.
0043146-09.2015.8.16.0014 - Execução de Título Extrajudicial
Autos
10ª Vara Cível de Londrina
Exeqüente (CPF/CNPJ)
BELAGRICOLA COM E REP DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA (CNPJ 79.038.097/0001-81) (mov. 1.1,
fl. 03)
Endereço Exeqüente
Rua João Huss, 74, Gleba Fazenda Palhano- Londrina- PR- CEP 86.050-490(mov. 1.1, fl. 03)
Adv. Exeqüente
Thaísa Comar (OAB/PR 48.308) (OAB/SP 356.110) (mov. 238.1, fls. 541)
Executada (01)
APARECIDA FÁTIMA ROSA BARCHI (CPF 015.032.258-52) (mov. 1.1, fl. 03)
End. Executado (a)
Rua Valdemar Francisco Pinto, n.º 103, Bairro San Fernando Valley- Assis- SP- CEP 19.800-390
(mov. 1.1, fl. 03)
Adv. Executado
Patrícia Cristina Barbosa (OAB/SP 156258) (mov. 44.1, fls 135/ 136)
Executado (02)
ROBERTO BARCHI (CPF 056.090.228-00) (mov. 1.1, fl. 03)
End. Executado (a)
Rua Valdemar Francisco Pinto, n.º 103, Bairro San Fernando Valley- Assis- SP- CEP 19.800-390
(mov. 1.1, fl. 03)
Adv. Executado
Patrícia Cristina Barbosa (OAB/SP 156258) (mov. 44.1, fls 135/ 136)
Endereço da Guarda
R VALDEMAR F PINTO, N° 00103, CASA, S F VALLEY - ASSIS - SP, CEP 19800-390 (mov. 83.2, 125.1,
fls 218, 295)
Penhora realizada – data/fls
31/05/2016 – (mov. 125.1, fls. 295)
Depositário Fiel
ROBERTO BARCHI
(mov. 125.1, fls. 295)
Débito Primitivo - data/fls
R$ 152.468,73 – 14/07/2015 (mov. 215.1, fls. 430 à 435)
Débito Atualizado - data/fls
R$ 227.887,82 – 16/03/2018.
Qualificação do(s) Bem (ns)
..................................................................................................................................................R$ 20.295,11
01 Veículo Marca/Modelo FIAT/STRADA ADVENT FLEX, cor preta, ano 2004/2005, chassi 9BD27804C52433993 (tipo caminhonete),
RENAVAM 00838960839 combustível álcool/ gasolina. Em bom estado de conservação e funcionamento. Placa DMY-0263 de São
Paulo.
Avaliação Primitiva - data/fls
R$ 20.000,00 – 12/05/2017 (mov. 195.1, fls. 401)
Avaliação Atualizada - data/fls
R$ 20.295,11 – 16/03/2018.

Restrição Financeira Banco Pecunia S/A. (Omni Banco)
Ônus Detran SP – R$ 383,80 até 16/03/2018.
LEILOEIRO: através do PAULO ROBERTO NAKAKOGUE, leiloeiro oficial, matr. JUCEPAR 12/048L, arbitrando seus honorários na seguinte
forma: 5% sobre o valor da arrematação, pagos pelo arrematante; 2% sobre o valor da avaliação nos casos de adjudicação, pagos pelo
exeqüente; 2% sobre o valor do bem ou da dívida (o que for menor) nos casos de acordo ou pagamento, pagos respectivamente pelo
executado.
AD-CAUTELAM: ficam os devedores APARECIDA FÁTIMA ROSA BARCHI (CPF 015.032.258-52) e ROBERTO BARCHI (CPF 056.090.22800), devidamente intimados das designações para a realização dos leilões/praça no caso de não ser(em) encontrado(a)(s) pessoalmente para
a intimação.
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; 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 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; Intimem-se os eventuais credores com garantia real ou penhora anteriormente averbada e que não
seja parte na execução, bem como demais interessados, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias da data do primeiro leilão,
para os fins do disposto nos artigos 804 e 889, do Código de Processo Civil, sob pena de se ter por ineficaz, quanto a eles,
eventual arrematação realizada. Casos não sejam encontrados, ficam intimada(os) a parte executada e respectivo cônjuge (no
caso de bem imóvel), se existente, acerca das datas designada, 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. 826 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.
Londrina, 20/03/2018. Eu_____________, Funcionário Juramentado, subscrevi.
GUSTAVO PECCININI NETTO
JUIZ DE DIREITO
LE0014CV0105451

PODER JUDICIÁRIO JUÍZO DE DIREITO DA OITAVA VARA CÍVEL DA COMARCA DE LONDRINA - ESTADO DO
PARANÁ.
EDITAL LEILÃO/PRAÇA
Processo: 0036611-45.2007.8.16.0014
Classe Processual: Cumprimento de Sentença
Assunto Principal: Compra e Venda
Valor da Causa: R$ 4.524,57
Exequente(s): CONSTRUTORA DAHER LTDA. (CNJ 77.710.200/0001-62)
AVENIDA ROBERT KOCH, 1000 – VILA OPERARIA – LONDRINA /PR CEP: 86.038-350
Executado(s): ESPÓLIO DE JOSÉ MARIA BARBOSA (CPF/CNPJ: Não Cadastrado) representado(a) por
Erasmo Carlos Barbosa (RG: 43100815 SSP/PR e CPF/CNPJ: CNPJ: 587.823.119-00), Casilda
Vieira Barbosa (RG: 66070611 SSP/PR e CPF/CNPJ: 004.048.769-51), Zélio Barbosa Vieira (RG:
32801919 SSP/PR e CPF/CNPJ: 449.662.459-15), Dhaniela Ferracini (RG: 82240616 SSP/PR e
CPF/CNPJ: 061.418.069-45), JOSE MARIA BARBOSA JUNIOR (RG: 32296939 SSP/PR e
CPF/CNPJ: 438.272.509-78), Maria Giselda Barbosa Galves (RG: 42877123 SSP/PR e CPF/CNPJ:
238.334.679-91), PAULO SERGIO BARBOSA (RG: 44092450 SSP/PR e CPF/CNPJ: 605.640.75949), Umbelina Aparecida Barbosa Freitas (RG: 48491138 SSP/PR e CPF/CNPJ: 020.746.639-43)
não consta, S/N - CAMBÉ/PR
Pelo presente se faz saber a todos, que será levado a arrematação em 1ª e 2ª praças, o bem de propriedade do devedor,
na seguinte forma:
PRIMEIRO(A) LEILÃO/PRAÇA: Dia 11 de junho de 2018 às 09h30min, se feriado, primeiro dia útil, por preço não
inferior ao da avaliação. Tão somente namodalidade eletrônica, mediante cadastro prévio no site do leiloeiro (estando
aberto para lances online a partir do quinto dia que antecede esta data) - ALIENAÇÃO JUDICIAL POR MEIO
ELETRÔNICO - SITE:www.nakakogueleiloes.com.br.
SEGUNDO(A) LEILÃO/PRAÇA: Dia 22 de Junho de 2018 às 09h30min, se feriado, primeiro dia útil, para venda a
quem mais der, não sendo aceito preço vil (preço inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor atualizado da avaliação) Artigo 891, parágrafo único do Novo CPC, apenas na modalidade eletrônica (mediante cadastro prévio no site do
leiloeiro). ALIENAÇÃO JUDICIAL POR MEIO ELETRÔNICO - SITE www.nakakogueleiloes.com.br .
OBS: caso o(s) dia(s) acima designado(s) caia(m) em feriado, por qualquer motivo decretado, o ato realizar-se-á no 1º
dia útil seguinte.
LOCAL: ALIENAÇÃO JUDICIAL POR MEIO ELETRÔNICO - www.nakakogueleiloes.com.br.
BEM: Direitos de Aquisição sobre a data de Terras sob nº 01 Quadra 03, com área de 368,02m2, com as seguintes
divisas e confrontações, frente para a Rua C com 12,535m fundos para data 08 com 12,00m, a esquerda com data 02
com 39m, a direita com remanescente do lote 95, com 30,00045m, do Jardim Fortal Versales I, constante da matricula
nº 11.832 do 1º Cartório de Registro de Imóveis desta cidade e Comarca de Londrina-PR. Venda “Ad Corpus”.
AVALIAÇÃO DO BEM: R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais ) em 11/08/2016, valor da Avaliação
Atualizada até 27/02/2018. R$ 146.440,17 (cento e quarenta e seis mil quatrocentos e quarenta reais e dezessete
centavos)
Valor do Débito: R$ 32.234,43, estimativa em 27/02/2018, mais custas processuais e despesas com publicação de
edital.
ÔNUS/MENÇÃO: Ônus da Prefeitura de Londrina, a título de IPTU e/ou Taxas no montante de R$ 16.388,84 (dezesseis
mil, trezentos e oitenta e oito reais e oitenta e quatro centavos - atualizado até 22.12.2014); ônus perante a Receita
Estadual R$ 1.409,08 (um mil, quatrocentos e nove reais e oito centavos - atualizado até 18.12.2014).
DEPÓSITO DOS BENS: em mãos de Casilda Vieira Barbosa - Rua Fazenda Palhano – Ribeirão da Esperança Londrina/PR
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Entrada à vista no valor de 25% (vinte e cinco por cento) da arrematação e saldo
parcelado em no máximo 30 prestações, sendo que a proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá
sobre as propostas de pagamento parcelado (CPC, art. 895, § 7º).
GARANTIA: Hipoteca do Próprio bem ( para móveis : caução real ou fidejusória; para imóveis : deverá ser a hipoteca do
próprio bem).
DEPÓSITO DO VALOR DA ARREMATAÇÃO: O arrematante deverá depositar integralmente o preço em conta judicial
vinculada ao processo, junto à Caixa Econômica Federal (PAB 2711 – Fórum Londrina) no dia do leilão ou, no máximo,
até o dia útil seguinte.
INTIMAÇÃO: Fica desde logo intimada a devedora, se porventura não for encontrada para intimação pessoal, se
necessária.
PUBLICAÇÕES : O presente edital será publicado nos sítios do TJ/PR (e-DJ), bem como do leiloeiro
(www.nakakogueleiloes.com.br) a partir de 20 (vinte) dias antes do leilão.
LEILÃO, através do leiloeiro PAULO ROBERTO NAKAKOGUE , leiloeiro oficial, matr. JUCEPAR 12/048L, arbitrando
seus honorários na seguinte forma: em caso de arrematação: 5% sobre o valor de arrematação, a ser pago pelo
arrematante; Desde que efetivamente comprovado o início dos trabalhos, caso sobrevenha hipótese de adjudicação,
remição ou acordo, a comissão será de 2% (dois por cento) sobre o valor da avaliação e será devida, em qualquer caso,
pela parte executada.

AD-CAUTELAM: fica(m) o(s) devedor(es) 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) pessoalmente para a
intimação.
OBSERVAÇÕES:
1 -Na hipótese da não realização dos leilões nas datas designadas pôr motivo superveniente, fica desde já designado o
primeiro dia útil subsequente para sua realização.
2 -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";
3 -As IMAGENS no SITE e INFORMES PUBLICITÁRIO são de caráter secundário e efeito estritamente ilustrativo;
4 -Incumbe ao leiloeiro atentar-se, que, por força de lei, quando se tratar de penhora de bem indivisível, o equivalente à
quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem (CPC, art.
843), logo é vedado levar a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de
garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor
da avaliação (CPC, art. 843, § 2º).
5 -As CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (CPC, art. 885) para o caso de interessados em adquirir o bem penhorado em
prestações, desde que apresentadas as propostas no prazo do art. 895 do CPC, são: Bens avaliados em até R$7.500,00
(sete mil e quinhentos reais): 25% (vinte e cinco por cento) do valor da arrematação a titulo de entrada e máximo de mais
6 (seis) prestações. Bens avaliados entre R$7.500,01 e R$20.000,00: 25% (vinte e cinco por cento) do valor da
arrematação a titulo de entrada e máximo de mais 10 (dez) prestações. Bens avaliados entre R$20.000,01 e
R$50.000,00: 25% (vinte e cinco por cento) do valor da arrematação a titulo de entrada e máximo de mais 20 (vinte)
prestações. Bens com valor de avaliação superior a R$50.000,01: 25% (vinte e cinco por cento) do valor da arrematação
a titulo de entrada e máximo de mais 30 (trinta) prestações.
6 -A proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado (CPC, art.
895, § 7º).
7 -As GARANTIAS(CPC, art. 885) que poderão ser prestadas pelo arrematante são (CPC, art. 895, § 1º): Para MÓVEIS,
caução idônea real ou fidejussória; Para IMÓVEIS deverá ser a hipoteca do próprio bem.
8 -O arrematante deverá depositar integralmente o preço em conta judicial vinculada ao processo, junto à Caixa
Econômica Federal (PAB 2711 – Fórum Londrina) no dia do leilão ou, no máximo, até o dia útil seguinte.
9 -Os arrematantes, adquirentes ou adjudicantes dos bens recebem-nos livres de hipotecas e demais ônus reais (art.
1499, inciso VI, do Código Civil) além de penhoras e débitos anteriores à aquisição relativos a tributos de âmbito
municipal (IPTU e contribuição de melhoria), IPVA, licenciamento, inclusive aqueles de natureza PROPTER REM (art.
908, parágrafo 1º do CPC/2015), visto que tanto a arrematação quanto a alienação judicial por venda direta e a
adjudicação têm natureza jurídica de aquisição originária, facultando-se aos credores a sub-rogação do valor dos débitos
no preço ofertado pelo licitante, na forma do art. 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e o art. 908 § 2º do
CPC/2015.
10 -É de total responsabilidade dos Arrematantes o pagamento de TODOS os impostos, tais como ICMS, ITBI e outros
que incidam sobre a venda;
11 -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;
12 -Erratas, ônus, Despesas informadas e anunciadas antes da Hasta Pública integram o Edital de Leilão,
13 -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;
14 -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.
15 -Caso os Exequentes, Executados, Sócios/Equiparados e Cônjuges, bem assim os credores hipotecários e alienantes
fiduciários não sejam encontrados ou cientificados, por qualquer razão, da data de Praça e Leilão, valerá o presente
Edital de Intimação de Praça e Leilão.
Londrina, 10 de Abril de 2018. Eu, Otávio Augusto de Lima Bogado, funcionário juramentado, o digitei.
MATHEUS ORLANDI MENDES
Juiz de Direito
(assina eletronicamente, nos termos da Lei nº 11.419/2006)
LE0014CV0085451

PODER JUDICIÁRIO JUÍZO DE DIREITO DA OITAVA VARA CÍVEL DA
COMARCA DE LONDRINA - ESTADO DO PARANÁ.
EDITAL LEILÃO/PRAÇA
Processo: 0057876-30.2012.8.16.0014
Classe Processual: Cumprimento de Sentença
Assunto Principal: Despesas de Condomínio.
Valor da Causa: R$ 8.223,92
Exequente(s): CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RESIDENCIAL ROYALPARK (CNPJ

80.296.627/0001-

70) Representado por João de Castro França Filho

Executado(s):

ESPÓLIO DE DARLY FRANCO VERAS (CPF 104.603.739-00) representado

por Irene Silva

Veras

Executado(s):

IRENE SILVA VERAS (CPF 275.907.479-04)

Pelo presente se faz saber a todos, que será levado a arrematação em 1ª e 2ª praças, o bem de
propriedade do devedor, na seguinte forma:
PRIMEIRO(A) LEILÃO/PRAÇA: Dia 11 de junho de 2018 às 09h30min, se feriado, primeiro dia útil, por
preço não inferior ao da avaliação. Tão somente namodalidade eletrônica, mediante cadastro prévio no site
do leiloeiro (estando aberto para lances online a partir do quinto dia que antecede esta data) - ALIENAÇÃO
JUDICIAL POR MEIO ELETRÔNICO - SITE:www.nakakogueleiloes.com.br.
SEGUNDO(A) LEILÃO/PRAÇA: Dia 22 de Junho de 2018 às 09h30min, se feriado, primeiro dia útil,
para venda a quem mais der, não sendo aceito preço vil (preço inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor
atualizado da avaliação) - Artigo 891, parágrafo único do Novo CPC, apenas na modalidade eletrônica
(mediante cadastro prévio no site do leiloeiro). ALIENAÇÃO JUDICIAL POR MEIO ELETRÔNICO - SITE
www.nakakogueleiloes.com.br .
OBS: caso o(s) dia(s) acima designado(s) caia(m) em feriado, por qualquer motivo decretado, o ato
realizar-se-á no 1º dia útil seguinte.
LOCAL: ALIENAÇÃO JUDICIAL POR MEIO ELETRÔNICO - www.nakakogueleiloes.com.br.
Bem: Apartamento nº 902 (novecentos e dois), situado no 9º pavimento superior do Edifício Residencial
Royal Park, desta cidade, com a área de propriedade exclusiva de unidade autônoma de 101,6300m2, área
ideal de terreno de 20,011m2, área de uso comum de 22,6489 m2, área ideal de terreno de 4,460m2, área
de espaço garagem de 25,2500m2, área ideal do terreno de 4,972 m2, perfazendo a área total construída
de 149,5289 m2, área ideal do terreno de 29,443 m2, correspondendo-lhe 3,01515% de fração ideal do
terreno, confrontando-se: na frente com o recuo junto a Avenida Higienópolis; a Nordeste, com o
apartamento nº 901; a Sudoeste, com o recuo junto a data nº 6/7; e aos fundos com o recuo junto as datas
nºs. 08, 09 e 21. O referido apartamento dispõe de uma sala, três dormitórios, sendo um suíte com banheiro
com box Blindex, tudo em piso laminado de madeira, um banheiro social com box Blindex, azulejos antigos
e marcas de reparos sem reboco e com amostra dos tijolos e sem azulejos, uma cozinha com armários
antigos, lavanderia e um cômodo e banheiro de serviço com piso cerâmico. Possui, além disso, uma vaga
para garagem. Necessita de reformas em geral, armários nos quartos antigos, na sala um bar de madeira
modelo antigo, serviço de gás velho e com marcas de queimados e não sendo possível conferir seu
funcionamento, armários da cozinha muito antigos e em péssimo estado de conservação. Matricula nº
29.141 do Registro de Imóveis do 1º Ofício da Comarca de Londrina/PR. Venda “Ad Corpus”.
AVALIAÇÃO DO BEM: R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais ) em 20/07/2017, valor da
Avaliação Atualizada até 13/03/2018. R$ 357.000,10 (trezentos e cinquenta e sete mil e dez centavos)
Valor do Débito: R$ 54.995,08 , estimativa em fevereiro/2018, mais custas processuais e despesas
com publicação de edital.
ONUS/MEAÇÃO: Consta débito junto a Prefeitura de Londrina a título de IPTU – R4 17.010,61 –
atualizado em 19.02.2018.
R.4/29.141 – PENHORA - Autos nº 0057876-30.2012.8.16.0014 da 8ª Vara Cível de Londrina/PR.
Exeqüente: CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL ROYAL PARK. Executado: ESPÓLIO DE DARLY
FRANCO VERAS E IRENE SILVA VERAS.
DEPÓSITO DOS BENS: em mãos de Irene Silva Veras - Av. Higienópolis nº 1331, Apto. 902–

Londrina/PR

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Entrada à vista no valor de 25% (vinte e cinco por cento) da
arrematação e saldo parcelado em no máximo 30 prestações, sendo que a proposta de
pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento
parcelado (CPC, art. 895, § 7º).
GARANTIA: Hipoteca do Próprio bem ( para móveis : caução real ou fidejusória; para imóveis :
deverá ser a hipoteca do próprio bem).
DEPÓSITO DO VALOR DA ARREMATAÇÃO: O arrematante deverá depositar integralmente o
preço em conta judicial vinculada ao processo, junto à Caixa Econômica Federal (PAB 2711 –
Fórum Londrina) no dia do leilão ou, no máximo, até o dia útil seguinte.
INTIMAÇÃO: Fica desde logo intimada a devedora, se porventura não for encontrada para
intimação pessoal, se necessária.
PUBLICAÇÕES : O presente edital será publicado nos sítios do TJ/PR (e-DJ), bem como do leiloeiro
(www.nakakogueleiloes.com.br) a partir de 20 (vinte) dias antes do leilão.
LEILÃO, através do leiloeiro PAULO ROBERTO NAKAKOGUE , leiloeiro oficial, matr. JUCEPAR 12/048L,
arbitrando seus honorários na seguinte forma: em caso de arrematação: 5% sobre o valor de arrematação,
a ser pago pelo arrematante; Desde que efetivamente comprovado o início dos trabalhos, caso sobrevenha
hipótese de adjudicação, remição ou acordo, a comissão será de 2% (dois por cento) sobre o valor da
avaliação e será devida, em qualquer caso, pela parte executada.
AD-CAUTELAM: fica(m) o(s) devedor(es) 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) pessoalmente para a intimação.
OBSERVAÇÕES:
1 -Na hipótese da não realização dos leilões nas datas designadas pôr motivo superveniente, fica desde já
designado o primeiro dia útil subsequente para sua realização.
2 -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";
3 -As IMAGENS no SITE e INFORMES PUBLICITÁRIO são de caráter secundário e efeito estritamente
ilustrativo;
4 -Incumbe ao leiloeiro atentar-se, que, por força de lei, quando se tratar de penhora de bem indivisível, o
equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da
alienação do bem (CPC, art. 843), logo é vedado levar a efeito expropriação por preço inferior ao da
avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à
execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação (CPC, art. 843, § 2º).
5 -As CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (CPC, art. 885) para o caso de interessados em adquirir o bem
penhorado em prestações, desde que apresentadas as propostas no prazo do art. 895 do CPC, são: Bens
avaliados em até R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais): 25% (vinte e cinco por cento) do valor da
arrematação a titulo de entrada e máximo de mais 6 (seis) prestações. Bens avaliados entre R$7.500,01 e
R$20.000,00: 25% (vinte e cinco por cento) do valor da arrematação a titulo de entrada e máximo de mais
10 (dez) prestações. Bens avaliados entre R$20.000,01 e R$50.000,00: 25% (vinte e cinco por cento) do
valor da arrematação a titulo de entrada e máximo de mais 20 (vinte) prestações. Bens com valor de
avaliação superior a R$50.000,01: 25% (vinte e cinco por cento) do valor da arrematação a titulo de entrada
e máximo de mais 30 (trinta) prestações.
6 -A proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento
parcelado (CPC, art. 895, § 7º).
7 -As GARANTIAS(CPC, art. 885) que poderão ser prestadas pelo arrematante são (CPC, art. 895, § 1º):
Para MÓVEIS, caução idônea real ou fidejussória; Para IMÓVEIS deverá ser a hipoteca do próprio bem.
8 -O arrematante deverá depositar integralmente o preço em conta judicial vinculada ao processo, junto à
Caixa Econômica Federal (PAB 2711 – Fórum Londrina) no dia do leilão ou, no máximo, até o dia útil
seguinte.
9 -Os arrematantes, adquirentes ou adjudicantes dos bens recebem-nos livres de hipotecas e demais ônus
reais (art. 1499, inciso VI, do Código Civil) além de penhoras e débitos anteriores à aquisição relativos a
tributos de âmbito municipal (IPTU e contribuição de melhoria), IPVA, licenciamento, inclusive aqueles de
natureza PROPTER
REM (art. 908, parágrafo 1º do CPC/2015), visto que tanto a arrematação quanto a alienação judicial por
venda direta e a adjudicação têm natureza jurídica de aquisição originária, facultando-se aos credores a
sub-rogação do valor dos débitos no preço ofertado pelo licitante, na forma do art. 130, parágrafo único, do
Código Tributário Nacional e o art. 908 § 2º do CPC/2015.
10 -É de total responsabilidade dos Arrematantes o pagamento de TODOS os impostos, tais como ICMS,
ITBI e outros que incidam sobre a venda;
11 -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;
12 -Erratas, ônus, Despesas informadas e anunciadas antes da Hasta Pública integram o Edital de Leilão,

13 -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;
14 -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.
15 -Caso os Exequentes, Executados, Sócios/Equiparados e Cônjuges, bem assim os credores
hipotecários e alienantes fiduciários não sejam encontrados ou cientificados, por qualquer razão, da data de
Praça e Leilão, valerá o presente Edital de Intimação de Praça e Leilão.
Londrina, 26 de Abril de 2018. Eu, Regiane Rossi, funcionária juramentada, o digitei.

MATHEUS ORLANDI MENDES
Juiz de Direito
(assina eletronicamente, nos tes da Lei nº 11.419/2006)
LE0014CV0085451

PODER JUDICIÁRIO JUÍZO DE DIREITO DA OITAVA VARA CÍVEL DA COMARCA DE LONDRINA ESTADO DO PARANÁ.
EDITAL LEILÃO/PRAÇA
Processo: 0000997-03.2012.8.16.0014
Classe Processual: Cumprimento de Sentença
Assunto Principal: Duplicata
Valor da Causa: R$ 13.274,84
Exequente(s): ROMANHA E MORAES LTDA (CNPJ 76.925.825/0001-89)
representado(a) por VALTER ROMANHA 9 RG: 1322787 SSP/PR E CPF/CNPJ 127.444.339-34)
Executado(s): JACKS APARECIDO DIAS (RG 21876224 SSP/PR E CPF/CNPJ 127.444.339-34)
Terceiro(s)
Município de Londrina/PR (CPF/CNPJ:75.771.447/0001-70)

Pelo presente se faz saber a todos, que será levado a arrematação em 1ª e 2ª praças, o bem de propriedade do
devedor, na seguinte forma:
PRIMEIRO(A) LEILÃO/PRAÇA: Dia 11 de junho de 2018 às 09h30min, se feriado, primeiro dia útil, por
preço não inferior ao da avaliação. Tão somente namodalidade eletrônica, mediante cadastro prévio no site
do leiloeiro (estando aberto para lances online a partir do quinto dia que antecede esta data) - ALIENAÇÃO
JUDICIAL POR MEIO ELETRÔNICO - SITE:www.nakakogueleiloes.com.br.
SEGUNDO(A) LEILÃO/PRAÇA: Dia 22 de Junho de 2018 às 09h30min, se feriado, primeiro dia útil,
para venda a quem mais der, não sendo aceito preço vil (preço inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor
atualizado da avaliação) - Artigo 891, parágrafo único do Novo CPC, apenas na modalidade eletrônica
(mediante cadastro prévio no site do leiloeiro). ALIENAÇÃO JUDICIAL POR MEIO ELETRÔNICO - SITE
www.nakakogueleiloes.com.br .
OBS: caso o(s) dia(s) acima designado(s) caia(m) em feriado, por qualquer motivo decretado, o ato
realizar-se-á no 1º dia útil seguinte.
LOCAL: ALIENAÇÃO JUDICIAL POR MEIO ELETRÔNICO - www.nakakogueleiloes.com.br.
Qualificação do Bem(01)..........................................................................................................R$ 152.198,57
Apartamento nº 701 (setecentos e um), situado no 7º (sétimo) Pavimento Tipo do “Condomínio Residencial
Studio Beta”, situado na Rua Uruguai, nº 1918, nesta cidade, medindo área real total de 55,1382 m², sendo
34,7769 m² de área privativa e 20,3613 m² de área real de uso comum de divisão proporcional,
correspondendo à cada unidade autônoma uma fração ideal do terreno e coisas de uso comum de 2,987%,
dentro das seguintes divisas e confrontações: Ao NORTE com o recuo junto as datas n.º 6, 7, 8 e 9; ao SUL
com o recuo junto as datas 7, 8, 9, 10 e 11; a LESTE com o recuo junto à Rua Uruguai; e a OESTE com a
circulação e apartamento n. º 702. Matrícula nº 23.944 do CRI do 3º Ofício de Londrina. Venda “Ad
Corpus”.
Qualificação do Bem (02).............................................................................................................R$ 16.234,51
01 Veículo TOYOTA/COROLLA XEI 18 VVT–PLACA DSB 6195, ANO/MODELO 2006/2006 –CHASSI
9BR53ZEC268634890, cor preta, a gasolina. RENAVAM 0088.125840-7.
AVALIAÇÃO DO BEM:
Avaliação Primitiva – data/fls – Bem(ns) (01) – R$ 150.000,00 de 08/05/2017 – (mov.283.1 fls.569).
Avaliação Primitiva – data/fls – Bem(ns) (02) – R$ 16.000,00 de 08/05/2017 – (mov.320.2 fls.641).
Avaliação atualizada – R$ 168.433,08 – 09-04-2018
VALOR DO DÉBITO: R$ 35.105,13, atualizada em 28/03/2018, mais custas processuais e despesas com
publicação de edital.
ÔNUS/MENÇÃO: Consta débito junto a Prefeitura de Londrina a título de IPTU – R$ 553,20 – atualizado
em 19-06-2017; Débitos junto a Receita Estadual – R$ 3.342,54 – atualizado até 19-06-2017; Consta
Débitos junto ao DETRAN em relação ao Veículo no montante de R$ 7.001,75, atualizado até 25-04-2018.
ÔNUS DA MATRICULA
R-2/23.944 – Venda e Compra – Transmitentes: Nivaldo Santos Lopes – Adquirente: Iara Maria da Silva Dias casda com
Jacks Aparecido Dias.
AV-3/23.944 - Indisponibilidade De Bens. Autos 37215-98.2010.8.16.0014 da 8ª Vara Cível de Londrina.
R5/23.944- Penhora- Exeqüente: Romanha e Moraes Ltda representada por Valter Romanha - Executado: Jacks
Aparecido Dias – 8ª Vara Cível de Londrina – Autos 0000997-03.2012.8.16.0014.
Veículo DBS 6795 – Restrição transferência, Autos 21347-12.2012.8.16.0014, 2ª Vara Fazenda. Pública. de Londrina.
Alienação Fiduciária – Banco Bradesco Finan. S/A. Contrato n.º 558100284239302725.

DEPÓSITO DOS BENS: em mãos de Jacks Aparecido Dias, endereço do Bem nº 01 – Rua Uruguai, nº
1.918, apt. 701 – Londrina- PR.; Endereço do Bem (02) – Rua Mato Grosso, 1.767, Apto. 204, LondrinaPR.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Entrada à vista no valor de 25% (vinte e cinco por cento) da arrematação
e saldo parcelado em no máximo 30 prestações, sendo que a proposta de pagamento do lance à vista
sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado (CPC, art. 895, § 7º).
GARANTIA: Hipoteca do Próprio bem (para móveis: caução real ou fidejusória; para imóveis: deverá ser a
hipoteca do próprio bem).
DEPÓSITO DO VALOR DA ARREMATAÇÃO: O arrematante deverá depositar integralmente o preço em
conta judicial vinculada ao processo, junto à Caixa Econômica Federal (PAB 2711 – Fórum Londrina) no dia
do leilão ou, no máximo, até o dia útil seguinte.
INTIMAÇÃO: Fica desde logo intimada a devedora, se porventura não for encontrada para intimação
pessoal, se necessária.
PUBLICAÇÕES : O presente edital será publicado nos sítios do TJ/PR (e-DJ), bem como do leiloeiro
(www.nakakogueleiloes.com.br) a partir de 20 (vinte) dias antes do leilão.
LEILÃO, através do leiloeiro PAULO ROBERTO NAKAKOGUE , leiloeiro oficial, matr. JUCEPAR 12/048L,
arbitrando seus honorários na seguinte forma: em caso de arrematação: 5% sobre o valor de arrematação,
a ser pago pelo arrematante; Desde que efetivamente comprovado o início dos trabalhos, caso sobrevenha
hipótese de adjudicação, remição ou acordo, a comissão será de 2% (dois por cento) sobre o valor da
avaliação e será devida, em qualquer caso, pela parte executada.
AD-CAUTELAM: fica(m) o(s) devedor(es) 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) pessoalmente para a intimação.
OBSERVAÇÕES:
1 -Na hipótese da não realização dos leilões nas datas designadas pôr motivo superveniente, fica desde já
designado o primeiro dia útil subsequente para sua realização.
2 -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";
3 -As IMAGENS no SITE e INFORMES PUBLICITÁRIO são de caráter secundário e efeito estritamente
ilustrativo;
4 -Incumbe ao leiloeiro atentar-se, que, por força de lei, quando se tratar de penhora de bem indivisível, o
equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da
alienação do bem (CPC, art. 843), logo é vedado levar a efeito expropriação por preço inferior ao da
avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à
execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação (CPC, art. 843, § 2º).
5 -As CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (CPC, art. 885) para o caso de interessados em adquirir o bem
penhorado em prestações, desde que apresentadas as propostas no prazo do art. 895 do CPC, são: Bens
avaliados em até R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais): 25% (vinte e cinco por cento) do valor da
arrematação a titulo de entrada e máximo de mais 6 (seis) prestações. Bens avaliados entre R$7.500,01 e
R$20.000,00: 25% (vinte e cinco por cento) do valor da arrematação a titulo de entrada e máximo de mais
10 (dez) prestações. Bens avaliados entre R$20.000,01 e R$50.000,00: 25% (vinte e cinco por cento) do
valor da arrematação a titulo de entrada e máximo de mais 20 (vinte) prestações. Bens com valor de
avaliação superior a R$50.000,01: 25% (vinte e cinco por cento) do valor da arrematação a titulo de entrada
e máximo de mais 30 (trinta) prestações.
6 -A proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento
parcelado (CPC, art. 895, § 7º).
7 -As GARANTIAS(CPC, art. 885) que poderão ser prestadas pelo arrematante são (CPC, art. 895, § 1º):
Para MÓVEIS, caução idônea real ou fidejussória; Para IMÓVEIS deverá ser a hipoteca do próprio bem.
8 -O arrematante deverá depositar integralmente o preço em conta judicial vinculada ao processo, junto à
Caixa Econômica Federal (PAB 2711 – Fórum Londrina) no dia do leilão ou, no máximo, até o dia útil
seguinte.
9 -Os arrematantes, adquirentes ou adjudicantes dos bens recebem-nos livres de hipotecas e demais ônus
reais (art. 1499, inciso VI, do Código Civil) além de penhoras e débitos anteriores à aquisição relativos a
tributos de âmbito municipal (IPTU e contribuição de melhoria), IPVA, licenciamento, inclusive aqueles de
natureza PROPTER
REM (art. 908, parágrafo 1º do CPC/2015), visto que tanto a arrematação quanto a alienação judicial por
venda direta e a adjudicação têm natureza jurídica de aquisição originária, facultando-se aos credores a
sub-rogação do valor dos débitos no preço ofertado pelo licitante, na forma do art. 130, parágrafo único, do
Código Tributário Nacional e o art. 908 § 2º do CPC/2015.
10 -É de total responsabilidade dos Arrematantes o pagamento de TODOS os impostos, tais como ICMS,
ITBI e outros que incidam sobre a venda;
11 -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;
12 -Erratas, ônus, Despesas informadas e anunciadas antes da Hasta Pública integram o Edital de Leilão,

13 -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;
14 -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.
15 -Caso os Exequentes, Executados, Sócios/Equiparados e Cônjuges, bem assim os credores
hipotecários e alienantes fiduciários não sejam encontrados ou cientificados, por qualquer razão, da data de
Praça e Leilão, valerá o presente Edital de Intimação de Praça e Leilão.
Londrina,25 de Abril de 2018. Eu, Regiane Rossi, funcionária juramentada, o digitei.

MATHEUS ORLANDI MENDES
Juiz de Direito
(assina eletronicamente, nos tes da Lei nº 11.419/2006)
LE0014CV0085451

PODER JUDICIÁRIO JUÍZO DE DIREITO DA OITAVA VARA CÍVEL DA COMARCA DE LONDRINA ESTADO DO PARANÁ.
EDITAL LEILÃO/PRAÇA
Processo: 0042506-40.2014.8.16.0014
Classe Processual: Carta Precatória Cível
Assunto Principal: Inadimplemento
Valor da Causa: R$ 144.228,00
Exequente(s): ALIMENTOS JANDAIA LTDA (CNPJ 03.845.824/0001-50)
Executado(s): MARCO ANTONIO PEREIRA SOARES (CPF 666.473.399-49)
Terceiro(s)
DENISE KAMINAGURA PEREIRA SOARES(CPF/CNPJ:
Não cadastrado)
Pelo presente se faz saber a todos, que será levado a arrematação em 1ª e 2ª praças, o bem de propriedade do
devedor, na seguinte forma:
PRIMEIRO(A) LEILÃO/PRAÇA: Dia 11 de junho de 2018 às 09h30min, se feriado, primeiro dia útil, por
preço não inferior ao da avaliação. Tão somente namodalidade eletrônica, mediante cadastro prévio no site
do leiloeiro (estando aberto para lances online a partir do quinto dia que antecede esta data) - ALIENAÇÃO
JUDICIAL POR MEIO ELETRÔNICO - SITE:www.nakakogueleiloes.com.br.
SEGUNDO(A) LEILÃO/PRAÇA: Dia 22 de Junho de 2018 às 09h30min, se feriado, primeiro dia útil,
para venda a quem mais der, não sendo aceito preço vil (preço inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor
atualizado da avaliação) - Artigo 891, parágrafo único do Novo CPC, apenas na modalidade eletrônica
(mediante cadastro prévio no site do leiloeiro). ALIENAÇÃO JUDICIAL POR MEIO ELETRÔNICO - SITE
www.nakakogueleiloes.com.br .
OBS: caso o(s) dia(s) acima designado(s) caia(m) em feriado, por qualquer motivo decretado, o ato
realizar-se-á no 1º dia útil seguinte.
LOCAL: ALIENAÇÃO JUDICIAL POR MEIO ELETRÔNICO - www.nakakogueleiloes.com.br.
BEM: Lote nº 55-F (cinquenta cinco-F), com 42.600,00 m2, da sub divisão do lote nº 55, da Gleba Ribeirão
três Bocas, deste Município, com as seguintes divisas: Principiando num marco cravado na cabeceira do
córrego Nipa, segue confrontando-se com o lote nº 55-A, no rumo SE 22º 15´ NW e distancia de 357,35
metros; deste segue confrontando-se com os lotes nº 55-E e 55-D nos seguintes rumos e distancias: SW
67º 45´ NE – 89,05 metros e SE 18º 41´ 20” NW – 682,15 metros até a estrada asfaltada, Londrina –
Cambé; deste segue confrontando-se com a estrada em direção a Londrina no rumo SW 84º 00´ NE e
distancia de 10,14 metros; daí segue confrontando-se com o lote nº 55-Bnos seguintes rumos e distancias:
NW 18º 41´ 20” SE – 1.087,00 metros NE 12º 44´ SE – 70,00 metros, até outro marco cravado na margem
esquerda do córrego Nipa por ode segue no sentido a montante até encontrar seu ponto de partida.
Matricula nº 49.837 de Registro de Imóveis do 1º Ofício da Comarca de Londrina/PR. Venda “Ad
Corpus”.
AVALIAÇÃO DO BEM: R$ 2.120.000,00 (dois milhões, cento e vinte mil reais) em 14/04/2016, valor
da Avaliação Atualizada até 02.03.2018 - R$ 2.225.467,98 (Dois milhóes, duzentos e vinte e cinco mil,
quatrocentos e sessenta e sete reais e noventa e oito centavos)
Valor do Débito: R$ 336.366,56, estimativa em 06/03/2018, mais custas processuais e despesas com
publicação de edital.
ÔNUS/MENÇÃO: Consta débito junto a UNIÃO – Fazenda Pública Nacional – R$ 11.528,65 –
atualizado em 21.11.2017
ÔNUS DA MATRICULA
R.1/49.837 – Prenot 131.027 – RESERVA FLORESTAL LEGAL. Conforme Termo de Responsabilidade da
Conservação Florestal do IAP subscrito pelo proprietário, pela autoridade florestal Dr. Nelson Santos
Pereira e duas testemunhas, acompanhado de croqui e memoriais, hoje arquivados; a área de 1.3035 há
não inferior a 20% do total da propriedade, constituída pelo imóvel objeto desta matrícula, fica compondo a
RESERVA FLORESTAL, gravada como de utilização limitada, não podendo nela ser feita qualquer tipo de
exploração a não Sr mediante autorização do IAP.
R.2/49.837 – PENHORA. autos nº 0042506-40.2014.8.16.0014 da 8ª Vara Cível de Londrina/PR.
EXEQUENTE: ALIMENTOS JANDAIA LTDA. EXECUTADO: MARCO ANTONIO PEREIRA SOARES.

DEPÓSITO DOS BENS: em mãos de Sidney Fávaro - Lote nº 55-F da Subdivisão do Lote nº 55 da Gleba
Ribeirão Três Bocas – Londrina- PR
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Entrada à vista no valor de 25% (vinte e cinco por cento) da arrematação
e saldo parcelado em no máximo 30 prestações, sendo que a proposta de pagamento do lance à vista
sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado (CPC, art. 895, § 7º).

GARANTIA: Hipoteca do Próprio bem (para móveis: caução real ou fidejusória; para imóveis: deverá ser a
hipoteca do próprio bem).
DEPÓSITO DO VALOR DA ARREMATAÇÃO: O arrematante deverá depositar integralmente o preço em
conta judicial vinculada ao processo, junto à Caixa Econômica Federal (PAB 2711 – Fórum Londrina) no dia
do leilão ou, no máximo, até o dia útil seguinte.
INTIMAÇÃO: Fica desde logo intimada a devedora, se porventura não for encontrada para intimação
pessoal, se necessária.
PUBLICAÇÕES : O presente edital será publicado nos sítios do TJ/PR (e-DJ), bem como do leiloeiro
(www.nakakogueleiloes.com.br) a partir de 20 (vinte) dias antes do leilão.
LEILÃO, através do leiloeiro PAULO ROBERTO NAKAKOGUE , leiloeiro oficial, matr. JUCEPAR 12/048L,
arbitrando seus honorários na seguinte forma: em caso de arrematação: 5% sobre o valor de arrematação,
a ser pago pelo arrematante; Desde que efetivamente comprovado o início dos trabalhos, caso sobrevenha
hipótese de adjudicação, remição ou acordo, a comissão será de 2% (dois por cento) sobre o valor da
avaliação e será devida, em qualquer caso, pela parte executada.
AD-CAUTELAM: fica(m) o(s) devedor(es) 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) pessoalmente para a intimação.
OBSERVAÇÕES:
1 -Na hipótese da não realização dos leilões nas datas designadas pôr motivo superveniente, fica desde já
designado o primeiro dia útil subsequente para sua realização.
2 -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";
3 -As IMAGENS no SITE e INFORMES PUBLICITÁRIO são de caráter secundário e efeito estritamente
ilustrativo;
4 -Incumbe ao leiloeiro atentar-se, que, por força de lei, quando se tratar de penhora de bem indivisível, o
equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da
alienação do bem (CPC, art. 843), logo é vedado levar a efeito expropriação por preço inferior ao da
avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à
execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação (CPC, art. 843, § 2º).
5 -As CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (CPC, art. 885) para o caso de interessados em adquirir o bem
penhorado em prestações, desde que apresentadas as propostas no prazo do art. 895 do CPC, são: Bens
avaliados em até R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais): 25% (vinte e cinco por cento) do valor da
arrematação a titulo de entrada e máximo de mais 6 (seis) prestações. Bens avaliados entre R$7.500,01 e
R$20.000,00: 25% (vinte e cinco por cento) do valor da arrematação a titulo de entrada e máximo de mais
10 (dez) prestações. Bens avaliados entre R$20.000,01 e R$50.000,00: 25% (vinte e cinco por cento) do
valor da arrematação a titulo de entrada e máximo de mais 20 (vinte) prestações. Bens com valor de
avaliação superior a R$50.000,01: 25% (vinte e cinco por cento) do valor da arrematação a titulo de entrada
e máximo de mais 30 (trinta) prestações.
6 -A proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento
parcelado (CPC, art. 895, § 7º).
7 -As GARANTIAS(CPC, art. 885) que poderão ser prestadas pelo arrematante são (CPC, art. 895, § 1º):
Para MÓVEIS, caução idônea real ou fidejussória; Para IMÓVEIS deverá ser a hipoteca do próprio bem.
8 -O arrematante deverá depositar integralmente o preço em conta judicial vinculada ao processo, junto à
Caixa Econômica Federal (PAB 2711 – Fórum Londrina) no dia do leilão ou, no máximo, até o dia útil
seguinte.
9 -Os arrematantes, adquirentes ou adjudicantes dos bens recebem-nos livres de hipotecas e demais ônus
reais (art. 1499, inciso VI, do Código Civil) além de penhoras e débitos anteriores à aquisição relativos a
tributos de âmbito municipal (IPTU e contribuição de melhoria), IPVA, licenciamento, inclusive aqueles de
natureza PROPTER
REM (art. 908, parágrafo 1º do CPC/2015), visto que tanto a arrematação quanto a alienação judicial por
venda direta e a adjudicação têm natureza jurídica de aquisição originária, facultando-se aos credores a
sub-rogação do valor dos débitos no preço ofertado pelo licitante, na forma do art. 130, parágrafo único, do
Código Tributário Nacional e o art. 908 § 2º do CPC/2015.
10 -É de total responsabilidade dos Arrematantes o pagamento de TODOS os impostos, tais como ICMS,
ITBI e outros que incidam sobre a venda;
11 -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;
12 -Erratas, ônus, Despesas informadas e anunciadas antes da Hasta Pública integram o Edital de Leilão,
13 -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;
14 -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.

15 -Caso os Exequentes, Executados, Sócios/Equiparados e Cônjuges, bem assim os credores
hipotecários e alienantes fiduciários não sejam encontrados ou cientificados, por qualquer razão, da data de
Praça e Leilão, valerá o presente Edital de Intimação de Praça e Leilão.
Londrina, 14 de março de 2018. Eu, Regiane Rossi, funcionária juramentada, o digitei.

MATHEUS ORLANDI MENDES
Juiz de Direito
(assina eletronicamente, nos tes da Lei nº 11.419/2006)
LE0014CV0085451

PODER JUDICIÁRIO JUÍZO DE DIREITO DA OITAVA VARA CÍVEL DA
COMARCA DE LONDRINA - ESTADO DO PARANÁ.
EDITAL LEILÃO/PRAÇA
Processo: 0037543-33.2007.8.16.0014
Classe Processual: Execução Hipotecária do Sistema Financeiro de Habitação
Assunto Principal: Cédula Hipotecária
Valor da Causa: R$ 194.545,85
Exequente(s): BANCO BRADESCO S/A (CNPJ 60.746.948/0001-12)
Executado(s): ADRIANA MADALOZZO TORRES (CPF 550.895.309-72)
Executado(s): VICENTE ALBERTO TORRES (CPF 329.794.019-00)
Pelo presente se faz saber a todos, que será levado a arrematação em 1ª e 2ª praças, o bem de
propriedade do devedor, na seguinte forma:
HASTA ÚNICA: 22/06/2018 às 09h30min, se feriado, primeiro dia útil, subsequente, ocasião em que
será vendido por valor igual ou superior ao valor do saldo devedor.
OBS: caso o(s) dia(s) acima designado(s) caia(m) em feriado, por qualquer motivo decretado, o ato
realizar-se-á no 1º dia útil seguinte.
LOCAL: ALIENAÇÃO JUDICIAL POR MEIO ELETRÔNICO - www.nakakogueleiloes.com.br.
Bem: Apartamento n.º 14 localizado no 1º pavimento superior do Edifício Residencial Saint Peter, situado
na Rua Rebouças, n.º 414, Londrina, com área bruta de 81,2820m², sendo 61,135m², de área privativa e
20,147m², de área de uso comum, inclusive vaga de garagem correspondendo a uma fração ideal no
terreno de 5,00%, confrontando ao Norte com o recuo junto a data nº 22, ao Sul com o apartamento de final
3, a Oeste com o recuo junto as datas nº 16 e 17 e a Leste com o apartamento de final 1. Benfeitorias:
Apartamento contendo uma sala/ copa, dois dormitórios, ambos com piso laminado, uma área de serviço
com WC, ambos com piso cerâmico, um WC social e uma vaga de garagem coberta. Matrícula 33.345 do
1º Ofício de Registro de Imóveis de Londrina. Venda “Ad Corpus”.
AVALIAÇÃO DO BEM: 170.000,00 (cento e setenta mil reais ) em 28/03/2018.
Valor do Débito: R$ 196.466,36 , estimativa em 12/03/2018, mais custas processuais e despesas com
publicação de edital.
ÔNUS - NÃO HÁ
R-1-33.345 – VENDA E COMPRA: Adquirente: VICENTE ALBERTO TORRES e ADRIANA MADALOZZO
TORRES. Transmitente: NIERO ENGENHARIA CIVIL E CONSTR. LTDA.
R-2-33.345 – HIPOTECA – Credor: BANCO BRADESCO S/A. Devedor: VICENTE ALBERTO TORRES e
ADRIANA MADALOZZO TORRES.
DEPÓSITO DOS BENS: em mãos de Vicente Alberto Torres - Rua Rebouças, n.º 414, apto 14, - Jd. Dom
Bosco - Londrina-PR - CEP 86060-330

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Entrada à vista no valor de 25% (vinte e cinco por cento) da
arrematação e saldo parcelado em no máximo 30 prestações, sendo que a proposta de
pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento
parcelado (CPC, art. 895, § 7º).
GARANTIA: Hipoteca do Próprio bem ( para móveis : caução real ou fidejusória; para imóveis :
deverá ser a hipoteca do próprio bem).
DEPÓSITO DO VALOR DA ARREMATAÇÃO: O arrematante deverá depositar integralmente o
preço em conta judicial vinculada ao processo, junto à Caixa Econômica Federal (PAB 2711 –
Fórum Londrina) no dia do leilão ou, no máximo, até o dia útil seguinte.
INTIMAÇÃO: Fica desde logo intimada a devedora, se porventura não for encontrada para
intimação pessoal, se necessária.
PUBLICAÇÕES : O presente edital será publicado nos sítios do TJ/PR (e-DJ), bem como do leiloeiro
(www.nakakogueleiloes.com.br) a partir de 20 (vinte) dias antes do leilão.
LEILÃO, através do leiloeiro PAULO ROBERTO NAKAKOGUE , leiloeiro oficial, matr. JUCEPAR 12/048L,
arbitrando seus honorários na seguinte forma: em caso de arrematação: 5% sobre o valor de arrematação,

a ser pago pelo arrematante; Desde que efetivamente comprovado o início dos trabalhos, caso sobrevenha
hipótese de adjudicação, remição ou acordo, a comissão será de 2% (dois por cento) sobre o valor da
avaliação e será devida, em qualquer caso, pela parte executada.
AD-CAUTELAM: fica(m) o(s) devedor(es) 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) pessoalmente para a intimação.
OBSERVAÇÕES:
1 -Na hipótese da não realização dos leilões nas datas designadas pôr motivo superveniente, fica desde já
designado o primeiro dia útil subsequente para sua realização.
2 -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";
3 -As IMAGENS no SITE e INFORMES PUBLICITÁRIO são de caráter secundário e efeito estritamente
ilustrativo;
4 -Incumbe ao leiloeiro atentar-se, que, por força de lei, quando se tratar de penhora de bem indivisível, o
equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da
alienação do bem (CPC, art. 843), logo é vedado levar a efeito expropriação por preço inferior ao da
avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à
execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação (CPC, art. 843, § 2º).
5 -As CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (CPC, art. 885) para o caso de interessados em adquirir o bem
penhorado em prestações, desde que apresentadas as propostas no prazo do art. 895 do CPC, são: Bens
avaliados em até R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais): 25% (vinte e cinco por cento) do valor da
arrematação a titulo de entrada e máximo de mais 6 (seis) prestações. Bens avaliados entre R$7.500,01 e
R$20.000,00: 25% (vinte e cinco por cento) do valor da arrematação a titulo de entrada e máximo de mais
10 (dez) prestações. Bens avaliados entre R$20.000,01 e R$50.000,00: 25% (vinte e cinco por cento) do
valor da arrematação a titulo de entrada e máximo de mais 20 (vinte) prestações. Bens com valor de
avaliação superior a R$50.000,01: 25% (vinte e cinco por cento) do valor da arrematação a titulo de entrada
e máximo de mais 30 (trinta) prestações.
6 -A proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento
parcelado (CPC, art. 895, § 7º).
7 -As GARANTIAS(CPC, art. 885) que poderão ser prestadas pelo arrematante são (CPC, art. 895, § 1º):
Para MÓVEIS, caução idônea real ou fidejussória; Para IMÓVEIS deverá ser a hipoteca do próprio bem.
8 -O arrematante deverá depositar integralmente o preço em conta judicial vinculada ao processo, junto à
Caixa Econômica Federal (PAB 2711 – Fórum Londrina) no dia do leilão ou, no máximo, até o dia útil
seguinte.
9 -Os arrematantes, adquirentes ou adjudicantes dos bens recebem-nos livres de hipotecas e demais ônus
reais (art. 1499, inciso VI, do Código Civil) além de penhoras e débitos anteriores à aquisição relativos a
tributos de âmbito municipal (IPTU e contribuição de melhoria), IPVA, licenciamento, inclusive aqueles de
natureza PROPTER
REM (art. 908, parágrafo 1º do CPC/2015), visto que tanto a arrematação quanto a alienação judicial por
venda direta e a adjudicação têm natureza jurídica de aquisição originária, facultando-se aos credores a
sub-rogação do valor dos débitos no preço ofertado pelo licitante, na forma do art. 130, parágrafo único, do
Código Tributário Nacional e o art. 908 § 2º do CPC/2015.
10 -É de total responsabilidade dos Arrematantes o pagamento de TODOS os impostos, tais como ICMS,
ITBI e outros que incidam sobre a venda;
11 -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;
12 -Erratas, ônus, Despesas informadas e anunciadas antes da Hasta Pública integram o Edital de Leilão,
13 -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;
14 -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.
15 -Caso os Exequentes, Executados, Sócios/Equiparados e Cônjuges, bem assim os credores
hipotecários e alienantes fiduciários não sejam encontrados ou cientificados, por qualquer razão, da data de
Praça e Leilão, valerá o presente Edital de Intimação de Praça e Leilão.
Londrina, 25 de Abril de 2018. Eu, Regiane Rossi, funcionária juramentada, o digitei.

MATHEUS ORLANDI MENDES
Juiz de Direito
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