
 

EXCELENTÍSSIMO(a) SENHOR(a) DOUTOR(a) JUIZ(a) DE DIREITO DA 01ª VARA DA FAZENDA 
PÚBLICA DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - PARAN 
 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0000397-18.1989.8.16.0004 
EXEQUENTE:      BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL 
EXECUTADO:        MADEIREIROS EXPORTADORES BRASILEIROS MADEBRAS S/A 

PROPOSTA DE ARREMATAÇÃO PARCELADA 

NOME:  

CPF: RG: 

ENDEREÇO:  

  

TELEFONE(S):  

DO BEM OBJETO DE ARREMATAÇÃO 

“LOTE 01: Lote de terreno nº 25 (vinte e cinco), da quadra nº 01 (um), da Planta Chácara Suíça, situada no 
Barigui das Mercês, distrito de Santa Felicidade, desta Capital, medindo 18,00 metros de frente para a Rua 
Angelo Domingos Durigan, por 49,00 metros de extensão da frente aos fundos de quem do lado direito da 
referida rua olha o terreno, onde confronta com o lote nº 26, da mesma quadra e planta, do lado esquerdo 
50,00 metros de extensão da frente aos fundos, onde confronta com os lotes 28, 24 e 23, da mesma quadra e 
planta, e, tendo 22,00 metros de largura na linha de fundos onde confronta com os lotes nº 21 e 22 da mesma 
quadra e planta, de fora irregular, com a área total de 990,00m², com as demais características constantes 
na Matrícula nº 15.033, da 9ª Circunscrição de Registro de Imóveis de Curitiba/PR. Indicação Fiscal nº 
55.048.025. Sem benfeitorias. LOCALIZAÇÃO: R. Ângelo Domingos Durigan, 691, Cascatinha – Curitiba/PR – 
CEP: 82025-100. AVALIAÇÃO: R$941.000,00 (novecentos e quarenta e um mil reais), em 29/05/2018 (mov. 
166.3). AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$1.087.963,72 (um milhão, oitenta e sete mil novecentos e sessenta e três 
reais e setenta e dois centavos), em 01/10/2020 (mov. 251.2). LANÇO MÍNIMO EM 1º PRAÇA/LEILÃO: 
R$1.088.000,00 (um milhão e oitenta e oito mil reais).LANÇO MÍNIMO EM 2º PRAÇA/LEILÃO: R$544.000,00 
(quinhentos e quarenta e quatro mil reais). 

LOTE 02: Lote de terreno nº 26 (vinte e seis), da quadra nº 01 (um), da planta Chácara Suíça, situada no 
Barigui das Mercês, distrito de Santa Felicidade, desta Capital, medindo 20,00 metros de frente para a Rua 
Ângelo Domingos Durigan, por 49,00 metros do lado esquerdo de quem da referida rua olha o terreno onde 
confronta com o lote nº 25 da mesma quadra e planta, do lado direito 46,00 metros de extensão da frente 
aos fundos, onde confronta com o lote nº 27 da mesma quadra e planta, e, tendo 28,00 metros de largura na 
linha de fundos, onde confronta com o lote nº 22 da mesma quadra e planta, de forma irregular, com a área 
total de 1.140,00m², com as demais características constantes na Matrícula nº 15.034, da 9ª Circunscrição 
de Registro de Imóveis de Curitiba/PR. Indicação Fiscal nº 55.048.026. Sem Benfeitorias. LOCALIZAÇÃO: R. 
Ângelo Domingos Durigan, 711, Cascatinha – Curitiba/PR – CEP: 82025-100. AVALIAÇÃO: R$1.083.000,00 
(um  milhão e oitenta e três mil reais), em 29/05/2018 (mov. 166.3). AVALIAÇÃO ATUALIZADA: 
R$1.252.141,03 (um milhão, duzentos e cinquenta e dois mil cento e quarenta e um reais e três centavos), em 
01/10/2020 (mov. 251.3). LANÇO MÍNIMO EM 1º PRAÇA/LEILÃO: R$1.252.200,00 (um milhão duzentos e 
cinquenta e dois mil e duzentos reais). LANÇO MÍNIMO EM 2º PRAÇA/LEILÃO: R$626.100,00 (seiscentos e 
vinte e seis mil e cem reais). 

LOTE 03: Lote de terreno de domínio pleno sob nº 212 (duzentos e doze), da quadra nº 16 (dezesseis), da 
Planta Jardim das Mercês, configurado no croqui nº 8.612 da Prefeitura Municipal de Curitiba, situado no 
bairro das Mercês, nesta cidade, medindo 22,00m (vinte e dois metros) de frente para a Rua Engenheiro 
Romulo Gutierrez, por 41,31m (quarenta e um metros e trinta e um centímetros) de extensão da frente aos 
fundos em ambos os lados, confrontando do lado direito de quem desta rua olha o terreno, com a atual rua 



 

Jeremias Lissa, antiga rua sem denominação onde faz esquina, do outro lado faz divisa com o lote 7.000, 
quadra 071, setor 33 do Cadastro Municipal, fechando na linha de fundos com 22,00m (vinte e dois metros), 
onde faz divisa com o lote 5.000, quadra 071, setor 33 do Cadastro Municipal, com a área de 880,00m², com 
as demais características constantes na Matrícula nº 15.415, da 1ª Circunscrição de Registro de Imóveis de 
Curitiba/PR. Indicação Fiscal nº 33.071.006. Sem Benfeitorias. LOCALIZAÇÃO: R. Engenheiro Romulo 
Gutierrez, 360, Vista Alegre – Curitiba/PR – CEP: 80810-250. AVALIAÇÃO: R$837.000,00 (oitocentos e trinta 
e sete mil reais), em 29/05/2018 (mov. 166.3). AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$967.721,18 (novecentos e 
sessenta e sete mil setecentos e vinte e um reais e dezoito centavos), em 01/10/2020 (mov. 251.4). LANÇO 
MÍNIMO EM 1º PRAÇA/LEILÃO: R$968.000,00 (novecentos e sessenta e oito mil reais). LANÇO MÍNIMO EM 
2º PRAÇA/LEILÃO: R$484.000,00 (quatrocentos e oitenta e quatro mil reais). 

LOTE 04: Terreno constituído pelo lote fiscal nº 23.000, da quadra 009, do setor 34, do Cadastro Municipal, 
constituindo o lote 7-B-3, da Planta Asilo de Órfãos, medindo 15,00m de frente para a rua Bom Jesus desta 
Cidade, por 56,00m da frente aos fundos em ambos os lados, tendo na linha de fundos a largura de 11,70m, 
confrontando do lado direito de quem da rua olha o terreno com o lote B-4, do lado esquerdo com o lote B-2 
e pelos fundos com Castorino Augusto Rodrigues, imóvel havido da transcrição nº 26.531 do livro 3-S, deste 
Ofício, com as demais características constantes na Matrícula nº 1.701, da 2ª Circunscrição de Registro de 
Imóveis de Curitiba/PR. Indicação Fiscal nº 34.009.023. Sem Benfeitorias. LOCALIZAÇÃO: R. Bom Jesus, 1001, 
Cabral – Curitiba/PR – CEP: 80035-010. AVALIAÇÃO: R$807.000,00 (oitocentos e sete mil reais), em 
29/05/2018 (mov. 166.3). AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$933.035,83 (novecentos e trinta e três mil e trinta e 
cinco reais e oitenta e três centavos), em 01/10/2020 (mov. 251.5). LANÇO MÍNIMO EM 1º PRAÇA/LEILÃO: 
R$933.100,00 (novecentos e trinta e três mil e cem reais). LANÇO MÍNIMO EM 2º PRAÇA/LEILÃO: 
R$466.550,00 (quatrocentos e sessenta e seis mil quinhentos e cinquenta reais).” 

DA PROPOSTA DE COMPRA PARCELADA 

O Proponente a qualificado oferece a proposta de compra parcelada do imóvel acima descrito nos termos 
do art. 895, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA:  

VALOR E PERCENTUAL DE ENTRADA:  

NÚMERO DE PARCELAS:  

VALOR DAS PARCELAS:  

ÍNDICE DE CORREÇÃO PROPOSTO:  

Ainda, requer a arrematação do imóvel livre de ônus, inclusive os de natureza propter rem. 

Curitiba, _______/________________/2020. 

 
__________________________________________________________ 

Nome e assinatura do proponente 


