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EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL 

JORGE FERLIN DALE NOGARI DOS SANTOS, Leiloeiro Público Oficial, matriculado na 

Junta Comercial do Estado do Paraná sob o nº 606/98, com endereço profissional na 

cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Chanceler Lauro Muller, nº 35, bairro 

Parolin, CEP 80220 330, com endereço eletrônico leiloes@nogari.com.br, com site 

oficial www.nogarileiloes.com.br, com telefones (41) 3333-1515 e (41) 3333-2020, 

WhatsApp (41) 99255-4592, faz saber a todos que lerem o presente edital ou que dele 

tiverem conhecimento, que fará realizar leilão extrajudicial, com prévia autorização do 

comitente/proprietário e com anuência de APOLAR IMÓVEIS, nos termos do presente 

ato convocatório, em atenção às regras do Decreto nº 21.981/1932, da Lei Estadual nº 

19.140/2017, Instrução Normativa DREI nº 72/2019, bem como de acordo com a Lei 

Federal nº 10.406/2002 e alterações.  DOS BENS: LOTE ÚNICO PARA ARREMATAÇÃO 

CONJUNTA composto por: (A) um terreno urbano objeto da matrícula de número 

27.524, do Cartório de Registro de Imóveis da 1ª Circunscrição da Comarca de Ponta 

Grossa (PR), correspondente ao lote 043 (quarenta e três) , da quadra 003 (três), no 

Parque Shangrilá, no bairro do Contorno, quadrante SO, na cidade de Ponta Grossa 

(PR), com inscrição imobiliária número 08-5-60-73-0700-000, medindo 50,00m 

(cinquenta metros) de frente para o Corredor nº 01 (atual Rua Amantino Antunes 

Mendes); do lado direito, de quem da Corredor olha, confronta com o lote 042, onde 

mede 75,00m (setenta e cinco metros); do lado esquerdo, confronta com o lote 044, 

onde mede 75,00m (setenta e cinco metros); fechando perímetro no fundo, confronta 

com o lote 057, onde mede 50,00m (cinquenta metros), com área total de 3.750,00m² 

(três mil setecentos e cinquenta metros quadrados), localizado no lado ímpar do 

Corredor nº 01, a 100,00m do Corredor nº 08. (B) um terreno urbano objeto da 

matrícula de número 27.526, do Cartório de Registro de Imóveis da 1ª Circunscrição da 

Comarca de Ponta Grossa (PR), correspondente ao lote 057 (cinquenta e sete), da 

quadra 003 (três), no Parque Shangrilá, no bairro do Contorno, quadrante SO, na 

cidade de Ponta Grossa (PR), com inscrição imobiliária número 05-5-60-73.0400-000, 

medindo 50,00m (cinquenta metros) de frente para o Corredor nº 02; do lado direito 

de quem da rua olha, divide com o lote 58, onde mede 75,00m (setenta e cinco 

metros); do lado esquerdo, divide com o lote 56, onde mede 75,00m (setenta e cinco 

metros); fechando o perímetro no fundo, divide com o lote 43, onde mede 50,00m 

(cinquenta metros) com área total de 3.750,00m² (três mil setecentos e cinquenta 

metros quadrados), localizado no lado par do Corredor nº 02, a 100,00m do Corredor 

nº 08. Os lotes atingem, somados, a área total de 7.500,00m² (sete mil e quinhentos 

metros quadrados), são contíguos e localizam-se na atual Rosmar Dineis Escobar, s/n. 

ÔNUS: os lotes ostentam dívida de IPTU junto à Fazenda do Município de Ponta 

Grossa, no valor total de R$ 9.893,40 (nove mil oitocentos e noventa e três reais e 

quarenta centavos), conforme cálculos atualizados até a data de 06/01/2022. A dívida 
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fiscal será sub-rogada no preço de arrematação e paga diretamente pelo comitente, 

sem ônus ao arrematante/comprador. Link para fotos e informações: 

www.nogarileiloes.com.br. AVALIAÇÃO DOS BENS: R$ 1.300.000,00 (um milhão e 

trezentos mil reais). LANCE MÍNIMO: R$ 980.000,00 (novecentos e oitenta mil reais). 

Em nenhuma hipótese o bem será alienado por valor inferior a R$ 980.000,00 

(novecentos e oitenta mil reais). FORMA DE PAGAMENTO: à vista, no ato da 

arrematação, por meio de transferência bancária eletrônica. Todo e qualquer lance 

ofertado será presumido como proposta de pagamento à vista. CRITÉRIOS DE 

COMPETIÇÃO: será declarado vencedor o maior lance captado pelo leiloeiro, desde 

que não inferior ao lance mínimo admitido neste edital. COMISSÃO DO LEILOEIRO: a 

comissão do leiloeiro será de 5,00% (cinco por cento) do lance vencedor, à vista, no 

ato da arrematação, sem prejuízo do principal, por conta do arrematante e por meio 

de transferência bancária eletrônica. DESPESAS ADICIONAIS: sem prejuízo do principal 

(lance) e da comissão do leiloeiro, serão do arrematante todas as despesas para os 

atos de transferência da propriedade, dentre as quais, exemplificativamente, mas não 

exaustivamente: escritura pública, FUNREJUS, impostos de transmissão, custas de 

cartórios, despesas de registro imobiliário, despesas com obtenção de certidões e 

congêneres. DATA DO LEILÃO: 11 DE FEVEREIRO DE 2022 (11/02/2022), a partir das 

14:00 horas, EM PRAÇA ÚNICA. MODALIDADE DO LEILÃO: eletrônico (somente 

online). ENDEREÇO DO LEILÃO ELETRÔNICO: www.nogarileiloes.com.br. REGRAS DE 

CADASTRAMENTO E PARTICIPAÇÃO PARA O LEILÃO ELETRÔNICO: os interessados 

deverão efetuar cadastro prévio no site do leiloeiro com, pelo menos, 48 (quarenta e 

oito) horas de antecedência. O cadastramento para esta finalidade importa em total e 

irrestrita aceitação das condições deste edital e do termo de adesão exibido no site, 

normativos estes que integram o edital independentemente de transcrição e obrigam 

o usuário/participante à sua prévia leitura e conhecimento. A veracidade das 

informações cadastrais é de exclusiva responsabilidade dos usuários, sob pena de 

sanções civis e criminais. Faculta-se ao leiloeiro a recusa aos cadastros que entender 

inidôneos e/ou incompletos. Poderão participar somente os licitantes devidamente 

cadastrados, mediante as instruções contidas no termo de adesão, previamente aceito 

pelos mesmos, com conta ativa, com login (apelido) e senha próprios e intransferíveis. 

Os lances eletrônicos poderão ser ofertados entre as datas e horários de abertura e de 

encerramento. Independentemente de o licitante receber qualquer comunicação do 

sistema, indicando a superação de seu lance por outro de licitante adverso, é 

responsabilidade do participante acompanhar a evolução dos lances e ofertar seus 

próprios, durante a abertura e encerramento, e, igualmente, após o horário de 

encerramento, quando o sistema acrescenta ou prorroga o tempo de três (03) minutos 

a cada novo lance. Encerrada a contagem de três (03) minutos, a partir do último 

lance, o sistema encerrará a arrematação para o lote em andamento. A concretização 
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dos lances ofertados em ambiente virtual se dará no momento em que o provedor do 

leiloeiro captá-los e não no momento da emissão do comando digital pelo 

usuário/participante, podendo haver atraso (delay). O comitente e o leiloeiro não são 

responsáveis por eventuais lances ofertados antes do fechamento do pregão e 

recebidos em seu provedor depois do mesmo fechamento. O comitente e o leiloeiro 

não são responsáveis por eventuais problemas técnicos ou de conexão que, 

porventura, impossibilitem a oferta e/ou captura de lances no ambiente virtual. O 

leiloeiro se isenta de quaisquer responsabilidades quanto a lances ofertados nos 

últimos segundos não computados pelo sistema devido ao tempo de delay, assumindo 

o participante este risco. Portanto, cabe aos interessados ofertar os lances dentro de 

período seguro de tempo para que os mesmos sejam validamente computados. DA 

IRRETRATABILIDADE DOS LANCES: o lance vencedor é irretratável, obriga o 

arrematante à efetiva aquisição do bem e ao pagamento da comissão do leiloeiro, na 

forma do artigo 482, do Código Civil Brasileiro (A compra e venda, quando pura, 

considerar-se-á obrigatória e perfeita, desde que as partes acordarem no objeto e no 

preço). DAS PENALIDADES: em caso de inadimplemento total do lance, o arrematante 

estará sujeito ao pagamento de multa, a título de cláusula penal, de 10,00% (dez por 

cento) sobre o valor do lance vencedor, revertida em favor do comitente, bem como 

de comissão de leiloeiro, também a título de cláusula penal, de 5,00% (cinco por cento) 

sobre o valor do lance vencedor, sem prejuízo de responsabilidade civil a ser apurada 

judicialmente. As penalidades ora fixadas não eximem o arrematante do cumprimento 

da obrigação principal, nem serão sub-rogadas no preço desta. DAS CONDIÇÕES DE 

ENTREGA DO IMÓVEL: o bem arrematado será entregue ao licitante vencedor nas 

condições em que se encontra; a venda se dará em caráter ad corpus, ou seja, o bem 

será alienado como coisa certa e discriminada, sendo enunciativa a referência às suas 

dimensões, na forma do §3º, do artigo 500, do Código Civil. DA VISTORIA PRÉVIA: o 

leiloeiro e seu comitente orientam e advertem a todos os participantes a respeito da 

importância de vistoriarem o bem ofertado, em momento anterior à adesão e à 

aceitação dos termos deste edital. Para além da vistoria in loco, ressalta-se a 

imprescindibilidade da prévia análise de toda a documentação, bem como o 

esclarecimento de eventuais dúvidas. A nenhum dos licitantes, após a adesão ao 

edital, será dada a faculdade de reclamarem sobre quaisquer defeitos ou ônus do 

imóvel, sob nenhum pretexto, considerando-se a proposta vencedora sempre boa, 

firme, valiosa e irretratável. INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL Nº 8.078/1990 da 

obrigação pelo: a relação jurídica originária deste edital é de índole civil, não se 

aplicando à hipótese os conceitos de fornecedor e consumidor. AGENDAMENTO DE 

VISTORIA E INFORMAÇÕES: para agendamento de vistoria e demais informações 

sobre o bem, os interessados devem fazer contato com a equipe da NOGARI LEILÕES, 

através dos telefones (41) 3333-1515 e (41) 99255-4592, em dias úteis e em horário 
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comercial.  ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS SOBRE O EDITAL: para esclarecimento de 

dúvidas sobre o edital, os interessados devem fazer contato com o leiloeiro e sua 

equipe de apoio através dos meios preambularmente informados, em duas úteis e em 

horário comercial. FORO DE ELEIÇÃO: na eventualidade de controvérsia sobre 

quaisquer das disposições deste ato convocatório, bem como dos efeitos jurídicos dele 

decorrentes, será competente, para conhecer e dirimir, o Foro Central da Comarca da 

Região Metropolitana de Curitiba (PR). 

Com anuência e autorização do comitente e de APOLAR IMÓVEIS, eu JORGE FERLIN 

DALE NOGARI DOS SANTOS, Leiloeiro Público Oficial, expedi e publiquei este edital, em 

Curitiba (PR), no dia 07 de janeiro de 2022.  
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