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ALIENAÇÃO PARTICULAR  
1ª VARA CÍVEL - FORO DE LONDRINA 

 
EDITAL DE ALIENAÇÃO PARTICULAR do bem abaixo descrito, para conhecimento de eventuais inte-
ressados e para intimação dos Executados: GOLDEN PREMIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
SPE LTDA (CNPJ/ME Nº 15.552.588/0001-63), TEIXEIRA & HOLZMANN LIMITADA (CNPJ/ME Nº 
00.883.622/0001-05) e FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL 
IMA B (CNPJ/ME Nº 15.153.656/0001-11); dos coproprietários: EUROWAN INCORPORAÇÕES IMO-
BILIÁRIAS LTDA (CPF/CNPJ: 09.274.451/0001-91) e LOTEADORA SANTA FÉ S/S LTDA (CNPJ/ME Nº 
08.086.321/0001-62); bem como dos credores: BANCO DO BRASIL S/A (CNPJ/ ME Nº 
00.000.000/0001-91), GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 
(CNPJ/ME Nº 17.013.985/0001-92), BANCO BTG PACTUAL S.A (CNPJ/ME Nº 30.306.294/0001-45), 
MASSA FALIDA DO BANCO BVA S.A (CNPJ/ME Nº 32.254.138/0001-03), NOVAPORTFOLIO PARTI-
CIPAÇÕES S/A (CNPJ/ME Nº 27.025.181/0001-67), UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (CNPJ/ME Nº 
00.394.460/0216-53) e MUNICIPIO DE IBIPORÃ (CNPJ/ME Nº 76.244.961/0001-03).  
 
O MM. Juiz de Direito Dr. Bruno Régio Pegoraro, da 1ª Vara Cível – Foro de Londrina, Tribunal de 
Justiça do Estado de Paraná, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem e interessar possa, que, por este Juízo, processam-se os autos da Ação de 
Rescisão Contratual C/C Ressarcimento em fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada por GISELA 
LUPPI NOIVO AROCENO (CPF/ME Nº 595.942.099-68) e JOÃO AROCENO JUNIOR (CPF/ME Nº 
740.675.919-34) em face de GOLDEN PREMIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA 
(CNPJ/ME Nº 15.552.588/0001-63), TEIXEIRA & HOLZMANN LIMITADA (CNPJ/ME Nº 
00.883.622/0001-05) e FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL 
IMA B (CNPJ/ME Nº 15.153.656/0001-11), nos autos do Processo nº 0038048-04.2019.8.16.0014, 
e foi designada a venda do bem descrito abaixo por meio de Alienação Particular, nos termos do 
Código de Normas do Foro Judicial - CNFJ/PR artigos 386 a 391, bem como dos artigos 392 a 394 do 
Provimento nº 282/2018 (Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça/PR - TJPR) que disci-
plinam a Alienação em Leilão Judicial, assim como a Resolução nº 236/2016, CNJ e os artigos 879, 
II, 886 e 887 do CPC.  
 
01 - IMÓVEL - Localização do Imóvel: Rua Akira Yoshii, s/n, Unidade Autônoma nº 501, Condomínio 
The Euro Royal Residence e Resort, Vivendas do Arvoredo, Londrina/PR, CEP: 86055-847 - Descrição 
do Imóvel: A unidade autônoma nº 501 está situado na Rua 1 do The Euro Royal, medindo a área 
da unidade autônoma 1.445,95 m², área de uso comum coberta 0,2252 m², área de uso comum 
descoberta 173,9300 m², área total 1.620,1052 m² e fator de participação de 0,469777%, confron-
tando-se: “Frente para a “Alameda D”, medindo 9,62 metros em desenvolvimento de curva com 
raio de 8,00 metros e mais a distância de 16,67 metros em desenvolvimento de curva com o raio de 
141,55 metros; fundos confronta-se com a unidade “UAE” medindo 28,85 metros no rumo 
NW72º19’48”SE; lado direito confronta-se com a unidade “502” medindo 54,85 metros no rumo 
SW17º47’21”NE; lado esquerdo confronta-se com a “Alameda A” medindo 48,42 metros em desen-
volvimento de curva com raio de 175,48 metros”.  
 

Dados do Imóvel 

INCRA/CCIR 06.03.0289.1.0058.0001  

Matrícula Imobiliária n° 77.272 
1º Oficio da Comarca de Londrina – 
Registro de Imóveis 

 
Ônus 

Registro Data Ato Processo/Origem Beneficiário / Observações 

Av. 08 22/05/2020 Indisponibilidade de Bens 
Proc. nº 0010591-
94.2019.8.16.0014 

Banco do Brasil S/A  
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R. 10 29/07/2020 Penhora 
Proc. nº 1125119-
18.2018.8.26.0100 

GGR Prime I Fundo de Investimento 
Em Direitos Creditórios 

Av. 11 18/03/2021 Indisponibilidade de Bens 
Proc. nº 0071910-
68.2016.8.16.0014 

Banco Btg Pactual S.A,  Massa Falida 
do Banco Bva S.A e Novaportfolio 
Participações S/A 

Av. 13 17/06/2021 Ação de Execução  
Proc. nº 5016857-
35.2020.4.04.7001 

União - Fazenda Nacional 

Av. 14 07/10/2021 
Averbação de Existência de 
Ação  

Proc. nº 0076598-
34.2020.8.16.0014 

Gisela Luppi Noivo Aroceno e João 
Aroceno Junior 

Av. 16 31/05/2022 Penhora Exequenda 
Proc. nº 0076598-
34.2020.8.16.0014 

Gisela Luppi Noivo Aroceno e João 
Aroceno Junior 

Av. 17 29/08/2022 Penhora 
Proc. nº 0000671-
67.2016.8.16.0090 

Município de Ibiporã/PR  

    

OBS 01: Lote de terras com leve declive com frente para a rua pavimentada e próximo a portaria do 
condomínio. A localização é na parte alta e plana do condomínio, estando entre os que possui mais 
valorização no empreendimento. O referido lote de terras não possui benfeitorias. (Laudo de Avali-
ação – Mov. 317.1). 
 
OBS 02: Os Executados interpuseram Agravo de Instrumento com pedido de Efeito Suspensivo, pro-
cesso nº 0060872-91.2022.8.16.0000, em tramite perante a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça 
do Estado do Paraná, contra decisão de Mov. 371.1, alegando que o referido imóvel foi vendido a 
terceiro com garantia de Alienação Fiduciária, sendo impossível a penhora do imóvel, bem como 
pleitearam a majoração do valor de avaliação. O referido recurso teve o efeito suspensivo negado, 
e encontra-se pendente de julgamento.  
 
Valor de Avaliação: R$ 2.350.000,00 (Mar/2022 – Mov. 317.1). 
Valor de avaliação atualizado: R$ 2.395.016,63 (Set/2022). O valor de avaliação será atualizado à 
época das praças. 
 
Débitos Tributários: R$ 98.581,83 (Nov/2022), sendo R$ 79.232,61 referente aos Débitos inscritos 
na Dívida Ativa e R$ 19.349,22 referente aos Débitos não inscritos na Dívida Ativa (2022). Eventuais 
débitos tributários serão sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Naci-
onal). 
 
Débito Exequendo: R$ 549.246,90 (Out/2022 – Mov. 380.2/380.3). 
 
Valor Inicial da Causa: R$ 200.000,00 (duzentos mil Reais), acrescido das despesas, custas proces-
suais, honorários advocatícios e atualizações pertinentes até a data do efetivo pagamento do dé-
bito. 
 
02 - A Alienação Particular terá início em 16 de dezembro de 2022, às 13 horas, e se encerrará no 
dia 23 de janeiro de 2023, às 13 horas. Será considerado arrematante aquele que ofertar o maior 
lance, sendo que serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor de avaliação. Caso não haja pro-
postas para pagamento à vista, serão admitidas propostas de arrematação parcelada exclusiva-
mente eletrônicas pelo sítio eletrônico da gestora (www.alfaleiloes.com), sendo necessário sinal 
não inferior a 25% do valor da proposta e o restante em até 30 (trinta) meses, ficando o pagamento 
garantido por hipoteca do próprio bem (Mov. 338.1). O saldo devedor (parcelado) sofrerá correção 
mensal pela média dos índices do INPC/IGP-DI (Decreto nº 1544/1995). Havendo mais de uma pro-
posta todas serão apresentadas para apreciação pelo MM. Juízo da causa, que decidirá pela de 
maior valor, caso estejam em diferentes condições ou, decidirá pela formulada em primeiro lugar, 
caso tenham iguais condições (artigo 891, parágrafo único, artigo 895, §§ 1º ao 8º do CPC). 
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03 – A alienação será realizada pelo Leiloeiro Público Oficial, Davi Borges de Aquino, matriculado na 
Junta Comercial do Paraná sob n° 21/335-L, através da plataforma Alfa Leilões - Especialista em 
Imóveis (www.alfaleiloes.com). Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal 
http://www.alfaleiloes.com (artigos 12 e 13 da Resolução n° 236/2016, CNJ). 
 
04 - Havendo mais de um pretendente e em igualdade de oferta, o devedor ou respectivo cônjuge, 
companheiro, dependentes, descendente ou ascendente do executado e coproprietários, terão pre-
ferência na aquisição dos bens, nessa ordem (artigos 892, § 2º e 843, § 1º CPC). 
 
05 - Se o exequente arrematar os bens e for o único credor, não estará obrigado a exibir o preço, 
mas, se o valor dos bens exceder ao seu crédito, depositará, dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob 
pena de tornar-se sem efeito a arrematação, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão, à custa do exe-
quente (artigo 892, §1º, CPC). 
 
06 - Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou 
do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem (artigo 843, do CPC). 
 
07 - O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial da Caixa 
Econômica Federal, gerada no https://www.tjpr.jus.br/deposito-judicial, respectivamente, no prazo 
de até 24 horas da realização do leilão. Em até 3 horas após o encerramento do Leilão, cada arre-
matante receberá um e-mail com instruções para depósito (artigo 884, IV e artigo 892 do CPC).  
 
08 - O arrematante deverá pagar a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) 
sobre o preço de arrematação do bem. Tal valor será devido pelo arrematante ainda que haja a 
desistência da arrematação, assim como será devido ao leiloeiro: pelo executado, no caso de acordo 
e remição, o valor de 2% (dois por cento) sobre o Laudo de Avaliação; e pelo exequente, nos casos 
de adjudicação ou transação entre as partes, o valor de 1% (um por cento), conforme Condições de 
Venda e Pagamento do leilão, e deverá ser paga mediante DOC, TED ou depósito em dinheiro, no 
prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão, na conta bancária do Leiloeiro 
Oficial: Davi Borges de Aquino Leiloeiro, CNPJ n° 30.753.419/0001-85, a ser indicada ao interessado 
após a Arrematação (artigo 884, parágrafo único do CPC, artigo 7º, §§ 3º e 7º da resolução nº 236 
do CNJ e artigo 24, parágrafo único do Decreto nº 21.981/32). 
 
09 - Será encargo do arrematante o recolhimento das custas referentes à expedição da Carta de 
Arrematação, cuja Guia poderá ser gerada por meio do site www.tjpr.jus.br, obedecendo aos se-
guintes passos: Guias de Recolhimento; Custas Processuais; Custas do 1º Grau; Preencher o formu-
lário com os dados da Comarca “Ponta Grossa”, 1ª Secretaria do Cível e, no “tipo de custas”, incluir 
“Carta de arrematação, remissão e requisitório de pagamento”, preenchendo os demais dados e, 
incluindo no valor da causa o valor de arrematação do bem. 
 
10 - Em hipótese alguma será permitida a desistência da arrematação. No caso de não pagamento 
do valor do bem arrematado, e da comissão devida à do leiloeiro no prazo estipulado, pode confi-
gurar fraude em leilão (artigo 358 do Código Penal). Neste caso, o participante responderá civil e 
criminalmente, ficando ainda obrigado a pagar a comissão de 5% (cinco por cento) do lance ofertado 
em favor do leiloeiro oficial, a título de multa. Fica nesta hipótese autorizado o leiloeiro a receber e 
aprovar os lanços imediatamente anteriores, desde que obedecidos os limites e regras estabeleci-
das no presente edital. 
 
11 - O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo 
ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais 
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eletrônicas (artigo 18 da Resolução n° 236/2016, CNJ). Eventuais despesas relativas à desmontagem, 
remoção, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados correrão por conta exclusiva 
do arrematante (artigo 29 da Resolução nº 236/2016, CNJ).  
 
12 - O arrematante arcará com os débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto tributários, 
conforme artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, os quais ficam sub-rogados no 
preço da arrematação. 
 
13 - Havendo pluralidade de credores ou exequentes, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive 
os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, até a data da expedição da 
respectiva Carta de Arrematação ou Mandado de Entrega (artigo 908, §1°, do CPC, artigo 130, §1°, 
do CTN e artigo 396 Provimento nº 282/2018 (Código de Normas da Corregedoria Geral da Jus-
tiça/PR – TJPR). 
 
14 - A alienação será formalizada por termo nos autos, com a assinatura do juiz, do exequente, do 
adquirente e, se estiver presente, do executado, ocasião em que a será expedida a carta de aliena-
ção e o mandado de imissão na posse, quando se tratar de bem imóvel e a ordem de entrega ao 
adquirente, quando se tratar de bem móvel (artigo 880 – CPC). Os referidos documentos serão ex-
pedidos depois de efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo arrematante, bem como re-
alizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução (artigo 901, § 1º 
- CPC). 
 
15 - Em caso de arrematação de bem imóvel ou veículos automotores ou outros bens dependentes 
de registro no órgão competente, para expedição da respectiva carta, o arrematante deverá reco-
lher as custas referente à expedição da Carta de Arrematação, assim como comprovar o pagamento 
do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI (artigo 395, Provimento nº 282/2018, Normas da 
Corregedoria Geral da Justiça/PR – TJPR), para bens móveis, recolhimento da Guia para cumpri-
mento do Mandado de Entrega. 
 
16 - DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofício onde estiver tramitando a ação, 
ou no escritório do leiloeiro, localizado na Rua Francisco Rocha, 198 – Batel, Curitiba/PR, CEP: 
80420-130, endereço eletrônico contato@alfaleiloes.com , telefone (11) 3230-1126 e Celu-
lar/WhatsApp (11) 93207-1308. A participação neste Leilão Eletrônico deve ser feita pelo sítio ele-
trônico da Alfa Leilões, no seguinte endereço: www.alfaleiloes.com. 
 
17 - A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e dos respectivos 
patronos (artigo 889, Parágrafo Único – CPC). Dos autos não consta recursos ou causa pendente de 
julgamento. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. 
 
Curitiba, 07 de novembro de 2022. 
 
Eu, ______________________________, escrevente, digitei. 
Eu, ______________________________, Escrivão(ã) – Diretor(a), subscrevi.  

 
DR. BRUNO RÉGIO PEGORARO 

JUIZ DE DIREITO 
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