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EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL 
JORGE FERLIN DALE NOGARI DOS SANTOS, leiloeiro público oficial, inscrito 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 leiloeiro@nogari.com.br, com telefones +55 (41) 3333-1515 e +55 (41) 3333-2020, 
WhatsApp +55 (41) 99255-4592, com expressa anuência e autorização de POINT INCORPORAÇÃO LTDA., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 10.427.339/0001-22, com sede na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Avenida Anita 
Garibaldi, nº 1121, sala 404, Juvevê, CEP 80540-180, faz saber a todos que lerem o presente edital ou que dele tiverem 
conhecimento, que fará realizar leilões extrajudiciais de bem imóvel urbano, na forma regulada pelo presente ato convocatório, 
assim como, em atendimento aos procedimentos da Lei Federal nº 9.514/1997 e alterações 
(https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9514.htm), c/c Decreto nº 21.981/1932 e alterações 
(https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/D21981.htm), c/c Lei Federal nº 10.406/2002 e alterações, c/c 
Instrução Normativa DREI nº 72/2019. Formato dos leilões: eletrônicos (somente online). Endereço dos leilões: 
www.nogarileiloes.com.br. Datas e horários dos leilões: 1º leilão eletrônico em 27 de julho de 2022 (27/07/2022), com 
encerramento a partir das 14 horas; 2º leilão eletrônico em 11 de agosto de 2022 (11/08/2022), com encerramento a partir das 14 
horas. Normas e condições de participação nos leilões eletrônicos: 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. 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 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 ofertarem os lances dentro de período 
seguro de tempo para que os mesmos sejam validamente computados. DO BEM: imóvel identificado na matrícula nº 73.942, do 
Cartório de Registro de Imóveis do Foro Regional de Colombo (PR), constituído pela fração ideal do solo de 0,002943, que 
corresponderá ao SUBLOTE nº 211 (duzentos e onze), do “Condomínio Monte Verona Eco Vilage”, que situar-se-á na Rua do Quivi, 
nº 341, no Município e Comarca de Colombo (PR), sem benfeitorias, com as seguintes características e confrontações: com frente 
para a rua de acesso interno do condomínio, e de quem da rua olha o imóvel, confronta do lado direito com o sublote 210; do lado 
esquerdo com o sublote 212; nos fundos com parte do sublote 137 e parte do sublote 136. Será composta das seguintes 
dependências: Pavimento térreo: sala, circulação, cozinha, lavanderia, banheiro social, 03 (três) dormitórios, sendo uma suíte 
com, banheiro privativo. Área privativa a ser construída no pavimento térreo 69,6700, área comum a ser construída (guarita, 
portaria e recreação) 2,4964m², área total a ser construída 72,1664m², área do terreno ocupada pela construção 69,6700m², área 
de terreno descoberta exclusiva de jardim e quintal 231,8800m², área total de terreno de uso exclusivo 301,5500m², área de 
terreno de uso comum (ruas internas, calçadas para pedestres e recreação) 122,4428m², área de terreno de proteção e 
preservação permanente 240,9642m², área total de terreno e quota 664,9570m². Indicação Fiscal sob o nº 02.03.308.0917.001. 
Inscrição Imobiliária sob o nº 02.03.308.0917. ÔNUS: dívida de condomínio no valor de R$ 5.970,23 (cinco mil novecentos e 
setenta reais e vinte e três centavos), apurada em 15/07/2022; dívida de IPTU no valor de R$ 4.527,96 (quatro mil quinhentos e 
vinte e sete reais e noventa e seis centavos). Devedores fiduciantes: ALEXANDRE MILHOMEM MARTINS (CPF/ME nº 874.404.409-
78) e NAYSHI MARTINS MILHOMEM (CPF/ME nº 057.387.089-62). Data da consolidação da propriedade fiduciária: 02 de junho de 
2022 (AV-3/73.942). Valor total da dívida acrescida de encargos e despesas (art. 27, §3º, inciso I, Lei Federal nº 9.514/1997): R$ 
222.735,02 (duzentos e vinte e dois mil setecentos e trinta e cinco reais e dois centavos). Lance mínimo no 1º leilão: R$ 
222.735,02 (duzentos e vinte e dois mil setecentos e trinta e cinco reais e dois centavos). Lance mínimo no 2º leilão: R$ 
222.735,02 (duzentos e vinte e dois mil setecentos e trinta e cinco reais e dois centavos). Forma de pagamento: o lance vencedor 
será pago à vista, em moeda corrente nacional, no ato da arrematação, por meio de depósito em conta bancária de titularidade do 
comitente, sem prejuízo da comissão do leiloeiro e demais despesas previstas em edital. Os lances recebidos e/ou captados no 
decorrer dos leilões serão todos considerados como proposta de pagamento à vista.  Conta para pagamento do lance vencedor: 
Banco Santander, Agência: 4417, Conta Corrente Pessoa Jurídica: nº 00000000836-1, Titular Point Incorporadora LTDA., CNPJ/ME 
10.427.339/0001-22. Comissão do leiloeiro: a comissão do leiloeiro é de 05% (cinco por cento) do valor do lance vencedor, a 
cargo do arrematante, sem prejuízo do principal e das demais despesas previstas em edital. Deverá ser paga em moeda corrente 
nacional, no ato da arrematação, por meio de transferência eletrônica para: Banco do Brasil S.A. (banco nº 001); Agência nº 4444-
x; Conta corrente pessoa física nº 115726-4 (JORGE FERLIN DALE NOGARI DOS SANTOS - CPF/ME nº 582.046.950-04). O valor da 
comissão do leiloeiro não compõe o valor do lance ofertado. Das penalidades ao arrematante inadimplente: o inadimplemento 
do preço e da comissão do leiloeiro ensejará ao arrematante a aplicação das seguintes penalidades: (a) multa de 10% (dez por 
cento) do lance inadimplido, devida ao comitente; (b) multa de 5% (cinco por cento) do lance inadimplido, devida ao leiloeiro; (c) 
protesto; (d) denúncia criminal; (e) execução judicial. As penalidades ora fixadas se dão unicamente a título de cláusula penal e 
serão devidas pelo arrematante inadimplente independentemente da obrigação principal ou de eventual pretensão indenizatória 
do leiloeiro e/ou do comitente, devendo ser pagas à parte de qualquer outra obrigação decorrente de negócio jurídico.  
Despesas e ônus do arrematante: sem prejuízo do pagamento do preço e da comissão do leiloeiro, serão do arrematante todos os 
ônus relativos à transferência de propriedade dos bens arrematados, custas e emolumentos para a lavratura da escritura pública 
de compra e venda, custas e emolumentos para o registro da propriedade na matrícula do imóvel, imposto de transferência da 
propriedade, tributos de toda sorte, despesas com obtenção de certidões e congêneres e despesas com eventual medida de 
imissão na posse.  Obrigações e atribuições do arrematante: sem prejuízo de outras decorrentes de lei, previstas neste edital e 
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inerentes ao negócio jurídico (compra e venda de propriedade imobiliária), o arrematante também deverá levar e efeito e 
suportar as despesas de escrituração e registro e demais providências necessárias e correlatas ao registro do título de 
propriedade, bem como de eventual imissão na posse.  Adesão às regras do edital e seus anexos: a oferta de lances faz presunção 
absoluta da aceitação irretratável e incondicional de todas as normas e disposições deste ato convocatório, sem comportar 
qualquer exceção, obrigando o arrematante a todos os seus termos. É ônus do interessado que aderir ao presente a sua integral 
leitura e compreensão, não cabendo, após a comprovação do lance ou aceitação da proposta, alegar desconhecimento ou 
ignorância de qualquer sorte.  Natureza ad corpus da venda: a alienação da propriedade, para todos os efeitos e fins jurídicos se 
dará em caráter ad corpus, ou seja, o bem será vendido como coisa certa e determinada, tendo sido apenas enunciativa a 
referência às suas dimensões, tudo na forma prevista pelo §3º, do artigo 500, do Código Civil Brasileiro.  Condições de entrega do 
bem: recebido o preço da arrematação, a comissão do leiloeiro e pagas as demais despesas previstas em edital, o bem será 
entregue ao arrematante nas condições em que se encontra, após a assinatura da escritura pública de compra e venda. Cabe aos 
interessados, portanto, antes da participação nos certames, procederem à vistoria do imóvel, bem como realizarem as pesquisas 
prévias que entenderem pertinentes, como, exemplificativamente (mas não exaustivamente), as seguintes: consulta da 
matrícula/transcrição atualizada, consulta à situação fiscal, consulta às regras de zoneamento e ocupação e normas de construção 
e edificação, consulta a eventuais restrições decorrentes de normas ambientais e obtenção de certidões diversas, situação de 
ocupação do bem. Após a confirmação do lance vencedor, o participante será considerado arrematante, não lhe sendo facultada a 
desistência, nem lhe sendo reconhecido o direito de reclamar de qualquer condição, característica ou vício inerente ao bem. Os 
lances e propostas recebidos no decorrer dos certames, para todos os fins e efeitos, são considerados propostas formais e 
irretratáveis, e obrigarão o licitante vencedor, na forma do artigo 427, do Código Civil Brasileiro. Os valores referentes às dívidas 
de natureza fiscal e/ou propter rem, já expressamente mencionados na seção “ÔNUS” deste edital, serão adimplidos diretamente 
pelo comitente, com parte do numerário obtido com o pagamento da arrematação, no prazo de até 60 (sessenta) dias 
subsequentes ao adimplemento do preço, salvo motivo de força maior ou caso fortuito.Vistoria, visitação e esclarecimento de 
dúvidas: com o leiloeiro e/ou a sua equipe de apoio através dos contatos indicados neste edital.  Ata do leilão: será expedida ata 
do leilão contendo o valor do lance vencedor, valor pago no ato do leilão e dados do arrematante, bem como demais 
acontecimentos relevantes. O termo de arrematação será assinado pelo leiloeiro e pelo arrematante. A ata do leilão informará a 
não ocorrência de lance para o imóvel, se for o caso.  Advertências e orientações ao devedor fiduciante: após a averbação da 
consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário e até a data da realização do segundo leilão, é 
assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida, 
somado aos encargos e despesas de que trata o §2ª do artigo 26-A, da Lei Federal nº 9.514/1997, aos valores correspondentes ao 
imposto sobre transmissão inter vivos e ao laudêmio, se for o caso, pagos para efeito de consolidação da propriedade fiduciária no 
patrimônio do credor fiduciário, e às despesas inerentes ao procedimento de cobrança e leilão, incumbindo, também, ao devedor 
fiduciante o pagamento dos encargos tributários e despesas exigíveis para a nova aquisição do imóvel, de que trata este 
parágrafo, inclusive custas e emolumentos. Responde o fiduciante pelo pagamento dos impostos, taxas, contribuições 
condominiais e quaisquer outros encargos que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido transferida para 
o fiduciário ou para o arrematante, até a data em que se der a imissão na posse. É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou 
sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida 
liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no artigo 26, da Lei Federal nº 
9.514/1997. Na hipótese de insolvência do fiduciante, fica assegurada ao fiduciário a restituição do imóvel alienado 
fiduciariamente, na forma da legislação pertinente. Foro de eleição: para dirimir toda e qualquer controvérsia decorrente deste 
edital incluindo-se a hipótese de arrematação, as partes, licitantes e arrematantes, vinculam-se ao Foro Central da Comarca da 
Região Metropolitana de Curitiba, Estado do Paraná, em expressa renúncia a qualquer outro. Eu, JORGE FERLIN DALE NOGARI DOS 
SANTOS, Leiloeiro Público Oficial, com expressa anuência e autorização do comitente, redigi e subscrevi este edital, na cidade de 
Curitiba (PR), em 20 de julho de 2022. 
 


