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JUIZO DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA JOINVILLE/SC 

EDITAL DE LEILÃO  
Lei 13.105/2015 

Paulo Mario Lopes Machado, Leiloeiro Público Oficial, devidamente autorizado pela Exmo. Sr. Dr. 
EDSON LUIZ DE OLIVEIRA, JUÍZ DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE 
JOINVILLE/SC, levará à venda em Leilão Público Eletrônico (on-line), nas datas, local, horário e 
sob as condições abaixo descritas, o bem penhorado no processo a seguir. 
 
1º Praça/Leilão: 06/12/2021 às 14h00min (valor igual ou superior à avaliação). 
 
2º Praça/Leilão: 13/12/2021 às 14h00min (a quem mais der se no 1º leilão o bem não alcançar 
lanço igual ou superior à avaliação, desde que não seja considerado preço vil, inferior a 50% 
(art. 891, parágrafo único, da Lei 13.105/2015). 
 
Local do Leilão: no endereço eletrônico (site) www.leiloeiro.online. Para eventuais instruções 
adicionais, os interessados em participar do leilão poderão efetuar contato através do telefone (47) 
3422-8141, e-mail carstens@leiloeiro.com.br, ou comparecer no escritório do leiloeiro, situado a 
Rua Caçador, 308, Atiradores, Joinville/SC. 
 
Leiloeiro Público Oficial/Nomeado: Paulo Mario Lopes Machado – Matricula AARC 029/99. 
 
Da comissão do leiloeiro: cabe aos arrematantes ou adjudicantes o pagamento da comissão de 
leiloeiro, estabelecida em 5% (cinco por cento) do valor da arrematação ou adjudicação. Em caso 
de solução consensual entre devedor e credor, caberá ao executado o pagamento da remuneração 
do leiloeiro, conforme fixado pelo juízo. 
 
Do pagamento: O arrematante fica ciente de que a venda no leilão será realizada à vista, mediante 
expedição de guia judicial para pagamento em até 24 horas, nos termos do art. 892, do CPC. Na 
eventualidade de propostas para pagamento parcelado, deverão ser observados os requisitos 
estabelecidos em lei, nos termos do art. 895, do Código de Processo Civil. As propostas de que 
tratam o art. 895, do CPC, deverão ser encaminhadas por escrito antes do encerramento do certame, 
sendo que sua propositura não suspende a realização do leilão. Em virtude da preferência contida 
no II, § 7º, do mesmo dispositivo, não serão aceitas propostas para pagamento parcelado quando 
verificada a existência de lances registrados no leilão.  
 
Dos lanços ofertados via internet: O interessado em ofertar lances pela internet deverá, com 
antecedência mínima de 48 horas, cadastrar-se no site www.leiloeiro.online, e enviar a 
documentação que será oportunamente solicitada para homologação do cadastro. 

 
O interessado responderá civil e criminalmente pelas informações lançadas no preenchimento do 
aludido cadastro, oportunidade em que preencherá os dados pessoais (pessoa física ou jurídica) e 
aceitará as condições de participação previstas neste Edital e nos Termos de Uso constante na 
página eletrônica. 
 
Os lanços eletrônicos poderão ser iniciados a partir do momento em que o presente Edital estiver 
publicado no site do leiloeiro. Devido à suscetibilidade de falhas técnicas, o Leiloeiro não se 
responsabiliza por lanços ofertados de forma eletrônica.  
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Aos participantes do leilão não é conferido qualquer tipo de direito em caso de problemas com o 
servidor, ou mesmo qualquer outra falha técnica que comprometa ou impossibilite a realização do 
leilão. 
 
Sobrevindo lance nos 03 (três) minutos antecedentes ao término do leilão, o horário de fechamento 
será concedido um tempo extra, e assim sucessivamente, para que todos os interessados tenham 
oportunidade de ofertar novos lances. 
 
Advertências Especiais: 
 
1ª) Por meio do presente, ficam as partes cientificadas da alienação judicial (art. 889, I e § único, do 
CPC), bem como seus cônjuges, representantes legais e eventuais credores hipotecários, 
usufrutuários, fiduciários e com penhora anteriormente averbadas, além de eventuais 
ocupantes(s)/detentor(e)s; 
 
2ª) O senhorio de direito, o coproprietário de bem indivisível do qual tenha sido penhorada fração 
ideal, o usufrutuário, o credor com garantia real ou com penhora anteriormente averbada que não 
seja de qualquer modo parte na execução, ficam neste ato igualmente intimados da alienação 
judicial (art. 889, II, III, e V do CPC); 
 
3ª) Os bens serão leiloados/arrematados no estado em que se encontram, não sendo de 
responsabilidade do leiloeiro qualquer divergência contida no edital. A venda será realizada em 
caráter “ad corpus”, sendo que as descrições contidas no presente edital possuem caráter 
meramente enunciativo. A verificação do estado de conservação dos bens compete aos 
arrematantes; 
 
4ª) Tratando-se de imóveis, os bens arrematados são recebidos livres de penhoras, hipotecas e 
débitos anteriores relativos ao IPTU, (art. 130, § único, do CTN). Tratando-se de veículos, os bens 
são recebidos livres de débitos de licenciamento, IPVA e multas, (arts. 130, § único, do CTN); 
 
5ª) Cabe aos arrematantes as despesas com transferência de propriedade de imóveis e veículos, 
bem como com a retirada/transporte dos bens arrematados. 
 
 
PROCESSO: 5000008-66.1999.8.24.0038 
EXEQUENTE: MARINO RANSDORF 
EXECUTADO: MARCOS ANTONIO GROTTO 
Bem: A parte ideal correspondente à 50% do apartamento  de nº 101, localizado no 1º pavimento 
mais a vaga de estacionamento de veículos de nº 14, vinculada ao apartamento e localizada no 
pavimento térreo do Edifício  Nações Unidas, sito à Rua Benjamim Constant, nº 170, nesta cidade, 
com  área privativa de 87,07m², área de uso comum de 15,27m²,  vaga de estacionamento de veículo 
de 15,52m², perfazendo a área total de  117,85m², com fração ideal de terreno e coisas de uso 
comum e fins proveitosos de 0,0618% . O referido edifício acha-se construído sobre um terreno 
situado nesta cidade, com as seguintes medidas e confrontações, frente em 32,00m com a Rua 
Benjamim Constant, fundos em 33,00m com Antenor Joaquim (residência nº 300), lado direito com 
38,00m com Frederico Eduardo Haffner (residência nº 148), lado esquerdo com 38,00m com  a Rua 
Nações Unidas, contendo  a área total de 1.246m². Matricula nº 70.293 do Cartório de Registro de 
Imóveis da 1ª Circunscrição da Comarca de Joinville. Inscrição Imobiliária nº 13.20.43.0558-001.    
Avaliação total do imóvel R$ 291.450,00 (duzentos e noventa e um mil quatrocentos e cinquenta 
reais). Avaliação da parte ideal de 50% do imóvel R$ 145.725,00 (cento e quarenta e cinco mil 
setecentos e vinte e cinco reais).   
Obs. Consta averbado junto a matricula do imóvel, Usufruto em favor de Ladi Possebon. 
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E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, é passado o presente edital, que será 
publicado na forma da lei, e afixado no lugar de costume, na sede deste juízo. Mais informações com 
o Leiloeiro Oficial pelo fone (47) 3422-8141/3422-8178, site www.leiloeiro.online. Joinville, 15 de 
setembro de 2021. Eu...................................., Chefe de Cartório, o conferi. 
 

 
 

 

              Paulo Mario Lopes Machado                               Dr. Edson Luiz de Oliveira 
              Leiloeiro Público Oficial                                        Juiz de Direito 
              Matrícula AARC 029/99 

http://www.leiloeiro.online/

