
EDITAL DE 1ª e 2ª PRAÇA/LEILÃO EXTRAJUDICIAL LEI 9.514/97 
Paulo Mario Lopes Machado, Leiloeiro Público Oficial matriculado na JUCESC sob o 
número AARC - 029/99, com escritório na Rua Caçador, 308, Atiradores, Joinville/SC, 
Cep 89203-610, fone: (47) 3422-8141 e-mail carstens@leiloeiro.com.br, devidamente 
autorizado na forma da Lei, FAZ SABER, a todos quantos o presente Edital virem, ou 
dele tiverem conhecimento que, por força do art. 27 da Lei 9.514/97 LEVARÁ A VENDA 
EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL, em decorrência da consolidação da propriedade em favor 
da Credora Fiduciária PME EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ  
06.313.181/0001-92, com sede na Rua Joci José Martins 247, sl 1207, Bairro Pagani, 
Palhoça/SC, o IMÓVEL ABAIXO DESCRITO, objeto do Instrumento Particular de compra 
e venda de bem imóvel com pacto adjeto de constituição de alienação da Propriedade 
Fiduciária em Garantia, tendo como devedor SC EXPRESSO TRANSPORTES LTDA, CNPJ 
26.456.884/0001-87, com sede na Rua Elis Regina, 333, Ponte do Imaruí, Palhoça/SC,   
informando as datas, os horários, a avaliação e o local abaixo, devendo os interessados 
comparecer cientes de que a venda será à vista, e pelas condições a seguir: IMÓVEL: 
Sala nº 1008, localizada no 10º pavimento do condomínio PME Business Tower, 
situado na rua Monza, 226, lote 11 do desmembramento Bella Vita II, Palhoça/SC, com 
área real privativa de 26,82m², área real de uso comum de 5,64m², perfazendo a área 
real total de 32,46m², ocupando uma fração ideal do terreno e nas coisas comuns de 
0,453909%, correspondente a  4,49m². Matriculado no Registro de Imóveis de Palhoça 
sob o nº 99.648.  
1ª Praça/Leilão Extrajudicial: Dia 29/11/2021, às 11:00 horas, pelo valor de avaliação 
R$ 166.988,99 (cento e sessenta e seis mil novecentos e oitenta e oito reais e noventa 
e nove centavos).  
2ª Praça/Leilão Extrajudicial: Dia 03/12/2021, às 11:00 horas pelo valor a partir de R$ 
190.701,39 (cento e noventa mil setecentos e um reais e trinta e nove centavos).  
Valor correspondente à dívida em data de 10/11/2021 a ser atualizado na data do 
evento, conforme previsto no atr. 27, §2°, da Lei 9.514/97. De acordo com o que 
determina o §1º do art. 27 da Lei 9.514/97: Se, no 1º público leilão, o maior lance 
oferecido for inferior ao valor atribuído ao imóvel, será realizado o 2º leilão, no mesmo 
local, em horário acima descrito. Ainda conforme determina o §2° do art. 27 da Lei 
9.514, no 2º leilão, será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao 
valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive 
tributos, e das contribuições condominiais. Local do Leilão: Rua Caçador, 308, 
Atiradores, Joinville/SC ou pelo endereço eletrônico www.leiloeiro.online  mediante 
adesão ao Termo de Uso para utilização de Sistema de Leilões Online.  
 
CONDIÇÕES GERAIS: 
1) Poderão participar pessoa física, maiores e capazes, com documento de identidade 
e CPF, ou pessoa jurídica, através dos seus representantes com o contrato social. Na 
impossibilidade de comparecerem no dia do Leilão, os interessados poderão ser assim 
representados por procuração com poderes específicos. 
2) Os lances online serão recepcionados pelo site do leiloeiro (www.leiloeiro.online), e 
a participação dos interessados será mediante cadastro prévio no próprio site, de 
acordo com as condições ali previstas, com base na Lei 13.138/2015. 
3) Será considerado lance vencedor aquele que resultar no valor, ou acima do preço 
mínimo apresentado no ato do leilão. 
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4) O pagamento ao Credor Fiduciário será a vista em favor da PME 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ 06.313.181/0001-92. 
5) A comissão do leiloeiro será a vista no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o 
valor da arrematação, e correrá por conta do arrematante (Art. 24, Parág. Único, 
Decreto n. 21.981/32). 
6) As despesas necessárias para a transferência, tais como escritura, obtenção de 
guias, declarações, pagamento de taxas, impostos, emolumentos, registros e etc., 
serão de responsabilidade do adquirente/arrematante. 
7) O imóvel será ofertado à venda como coisa certa e determinada (venda “ad-
corpus”), sendo apenas enunciativas as referências neste edital, e será vendido no 
estado de ocupação e conservação em que se encontra, ficando a cargo do adquirente 
a sua desocupação (art. 30 da Lei 9.514/97), bem como a realização de reformas, 
cabendo ao interessado verificar estas situações antes do seu efetivo arremate. O 
imóvel encontra-se ocupado, sendo de responsabilidade do arrematante as medidas 
necessárias à imissão de posse. 
8) O adquirente, não ocupante do imóvel, declara-se ciente e plenamente informado 
de que sobre o referido bem podem pender débitos de natureza fiscal (IPTU), e 
condomínio, sendo tais débitos gerados até a data da venda de responsabilidade do 
Credor/devedor fiduciante. 
9) A participação no presente leilão extrajudicial implica, no momento em que o lance 
for considerado vencedor no leilão, na concordância e aceitação de todos os termos e 
condições do presente Edital de 1ª e 2ª Praça/Leilão Extrajudicial, bem como a 
submissão às demais obrigações legais decorrentes. 
10) Em havendo, fica eleito o foro da Comarca de Palhoça/SC para dirimir quaisquer 
questões judiciais, 
excluindo a preferência de qualquer outra, por mais privilegiada que seja. 
11) Ficam desde já as partes, seus cônjuges, se casados forem, credores hipotecários, 
usufrutuários, inquilinos, ou senhorios diretos, em havendo, INTIMADOS pelo presente 
do EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PRAÇA/LEILÃO EXTRAJUDICIAL, para todos os atos aqui 
mencionados, caso encontrem-se em lugar incerto e não sabido. 
Maiores informações e esclarecimentos, assim como cópias do Edital, poderão ser 
obtidos com o Leiloeiro Paulo Mario Lopes Machado/Matr. AARC / 029/99, sito na Rua 
Caçador, nº 308, Atiradores, Joinville/SC, CEP 89.203-610, fones (47) 3422-8141, 3422-
8178, pelo site www.leiloeiro.online, por e-mail carstens@leiloeiro.com.br, ou no dia e 
local do leilão. 
Palhoça, 11 de novembro 2021. 


