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Avenida Osvaldo Reis, 3385 - Bairro: Praia Brava - CEP: 88306-773 - Fone:
(47)3341-5829 - www..jfsc.jus.br - Email: scita02@jfsc.jus.br

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 5000369-
34.2018.4.04.7208/SC

EXEQUENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
EXECUTADO: SILVIO SASAKI

EDITAL Nº 720007781587

EDITAL DE LEILÃO

O Excelentíssimo Senhor JURANDI BORGES
PINHEIRO, MM. Juiz Federal (Substituto) da 2ª Vara da
Subseção Judiciária de Itajaí, Seção Judiciária de Santa
Catarina, na forma da lei, faz saber aos que o presente Edital
virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa que, nos
autos do Processo em epígrafe, em trâmite perante esta Vara, foi
determinada a realização de LEILÃO JUDICIAL, por meio
eletrônico, do(s) bem(ns) abaixo descrito(s).

1º Leilão - será realizado por Meio Eletrônico, no
Portal www.leiloeiro.online no dia 26 de outubro de 2021, a
partir das 14 horas até às 14 horas do dia seguinte, por lanço não
inferior ao valor da avaliação.

2º Leilão - será realizado por Meio Eletrônico, no
Portal www.leiloeiro.online no dia 09 de novembro de 2021, a
partir das 14 horas até às 14 horas do dia seguinte, pelo maior
lanço, desde que não seja preço vil.
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Local do leilão: Os leilões serão realizados por
MEIO ELETRÔNICO, mediante realização de cadastro
prévio no site do leiloeiro. Os interessados poderão ver as fotos
e os laudos de avaliação através do site informado e esclarecer
quaisquer dúvidas junto ao leiloeiro nomeado.

Leiloeiro:

A realização dos Leilões fica a cargo do Leiloeiro
Público Oficial Paulo Mário Lopes Machado (Matrícula
JUCESC 029/99), com escritório profissional localizado na Rua
Caçador, 308, Atiradores, Joinville/SC, telefone (47) 3422-
8141, site www.leiloeiro.online, e-
mail carstens@leiloeiro.com.br.

BEM e AVALIAÇÃO

1) IMÓVEL 50% - APARTAMENTO Nº 143,
localizado no 14º Andar do bloco denominado "BEATRIZ" ou
"BLOCO II" do Condomínio Mansões Florentinas, situado na
Rua João Cachoeira, nº 892, no 28º Subdistrito - Jardim
Paulista, contendo a área exclusiva de 84,00 metros
quadrados, área comum de 23,20 metros quadrados, perfazendo
a área total construída de 107,20 metros quadrados,
correspondendo-lhe a fração ideal de 0,00659 no todo do
terreno. 

Imóvel matriculado sob o nº 72.011, do 4º
Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP.

Valor da avaliação: R$ 1.100.000,00  -   em 03
de fevereiro de 2021.
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2) IMÓVEL 50% - VAGA DE GARAGEM Nº
93, localizada em parte do andar térreo do Condomínio
Mansões Florentinas, situado na Rua João Cachoeira, nº 892, no
28º Subdistrito - Jardim Paulista, contendo a área total de 24,03
metros quadrados, correspondendo- aa fração ideal de 0,00147
no terreno. Sendo a númeração feita apenas para efeito de
identificação e disponibilidade, não havendo lugar pré-
determinado ao estacionamento, e a colocação e a retirada de
veículos é feitas por manobristas.

Imóvel matriculado sob o nº 72.012, do 4º
Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP.

Valor da avaliação: R$ 100.000,00  -   em 03 de
fevereiro de 2021.

 

3) IMÓVEL 50% - ESCRITÓRIO Nº 37,
localizado no 3º Andar do Edifício Miami Business, situado na
Rua Bandeira Paulista, nº 727, no 28º Subdistrito - Jardim
Paulista, contém a área privativa de 27,85 metros quadrados,
área comum de 39,572 metros quadrados, perfazendo a área real
total de 67,422 metros quadrados, correspondendo-lhe a fração
ideal de 1,4685% no terreno e nas demais partes e coisas
comuns do condomínio e o DIREITO a 1 (UMA) VAGA
INDETERMINADA DE GARAGEM, localizada nos sub-
solos e terrenos do edifício.

Imóvel matriculado sob o nº 104.816, do 4º
Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP.
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Valor da avaliação: R$ 350.000,00  -   em 03 de
fevereiro de 2021.

Ônus sobre o imóvel: não há.

Depositário: Silvio Sasaki.

Valor da Execução: R$ 173.584,66, atualizado até
27 de setembro de 2021.

Ônus pelo arrematante:

a) custas da arrematação (0,5% sobre o valor da
arrematação, conforme a Lei n. 9.289, de 04/07/96);

b) comissão do leiloeiro (5% sobre o valor da
arrematação);

c) despesas relativas ao registro da transmissão da
propriedade, bem como pagamento do ITBI;

d) despesas relativas à constituição e registro da
hipoteca e do penhor, no caso de arrematação com parcelamento
do preço;

e) despesas relativas à remoção dos bens
arrematados.

Observações:

- no caso de imóveis, o arrematante recebe o bem
livre de penhoras realizadas por este juízo, bem como de débitos
anteriores relativos a IPTU ou ITR, ficando apenas responsável
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pela verificação e/ou quitação de eventuais débitos de
condomínio;

- no caso de veículos, o arrematante recebe o bem
livre de débitos de licenciamento, IPVA e multas;

- quem estiver interessado em adquirir os bens em
prestações poderá apresentar por escrito sua proposta, nunca
inferior à avaliação, com oferta de pelo menos 25% (vinte e
cinco por cento) à vista, sendo o restante garantido por hipoteca
ou penhor sobre o próprio bem. As propostas para aquisição em
prestações, que serão juntadas aos autos, indicarão o prazo, a
modalidade e as condições de pagamento do saldo (art. 895, §§
1º e 2º do CPC);

- o parcelamento da arrematação fica limitado ao
valor da dívida, e, em caso de o valor da arrematação ser
superior ao da dívida, a diferença deverá ser depositada em
juízo em uma única parcela;

- no caso de veículos onerados com alienação
fiduciária, o valor da arrematação não poderá ser inferior ao
valor do crédito do agente fiduciário, e eventual parcelamento
somente será admitido para o valor que superar aquele crédito.

Ficam os executados intimados acerca de todos os
atos acima mencionados, caso não sejam encontrados para
intimação pessoal. E, para que chegue ao conhecimento de
todos os interessados, é passado o presente Edital, que será
publicado na forma de lei e afixado no lugar de costume, na
sede deste Juízo.
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Documento eletrônico assinado por JURANDI BORGES PINHEIRO, Juiz
Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de
2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do
código verificador 720007781587v9 e do código CRC f85e0405. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): JURANDI BORGES PINHEIRO 
Data e Hora: 4/10/2021, às 18:20:29 
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