
 
PODER JUDICIÁRIO 

ESTADO DO PARANÁ 

COMPETÊNCIA DELEGADA DE FAZENDA RIO GRANDE 

Rua Inglaterra, 545 - Nações - Fazenda Rio Grande/PR - CEP: 83.823-900  

 

EDITAL JUDICIAL DE VENDA DIRETA 

 

A Dra. Louise Nascimento e Silva, MMª. Juíza de Direito da Vara de Competência Delegada de 

Fazenda Rio Grande-PR.  

FAZ SABER, a todos os interessados, pelo presente, será(ão) levado(s) à VENDA DIRETA bem(ns) 

penhorado(s) do(s) EXECUTADO(S) ATOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME (CNPJ: 

02.262.758/0001-23), DAMIR BONAFE (CPF 340.977.329-00) e JATIR DE ALMEIDA (CPF 

277.917.699-72), foi designado o período de 6 meses para a venda direta, por lance, do bem descrito 

abaixo, entre:  

15 de maio de 2021 a 15 de novembro de 2021, com início a partir das 13:00 horas do primeiro 

dia e encerramento às 16 horas do último dia. Os lances poderão ser oferecidos desde o momento 

do lançamento do lote no site do Leiloeiro, até o horário do encerramento, por valor igual ou superior 

ao da avaliação. Não sendo verificado lances iguais ou superiores ao valor de avaliação, a venda 

direita poderá se dar pela melhor oferta, exceto pelo preço vil, qual seja, valor inferior a 50% 

(cinquenta por cento-mov. 137.1) do valor da avaliação. Para cada lance recebido a partir dos 3 

minutos finais, serão acrescidos 03 minutos para o término. LOCAL: O leilão será realizado através 

do site www.vicenteleiloes.com.br.  

***Se não houver expediente forense nas datas designadas, o leilão realizar-se-á no primeiro dia útil 

subsequente. 

PROCESSO: Autos n° 0005459-86.2016.8.16.0038 – CARTA PRECATÓRIA, oriunda dos autos 

originários de Execução Fiscal n. 0002817-81.2010.8.16.0159 da Vara da Fazenda Pública de São 

Mateus do Sul, em que é Exequente: PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONA (PGFN).  

BEM(NS): Veículo  automotor  marca  Renault,  modelo  Kangoo  express  1.6-flex,  ano  de 

fabricação e modelo 2008/2009, placa ATI-3499, pneus em estado de meia-vida, cor branca, chassi 

8A1FC1U159L192745 e Renavam 0015.306941-4.  Obs: No  painel  odômetro  marcava  290.798km.  

Não  possui  ar-condicionado. Interior  em  médio  estado  de  conservação.    Apresenta  várias  

marcas  de  pequenas batidas. Está em médio estado de conservação.  

AVALIAÇÃO: R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), em 23 de setembro de 2016 (mov. 10.1) 

*Avaliação sujeita a atualização até a data da alienação por índice oficial de apuração da correção 

monetária. 

DEPOSITÁRIO: DALMIR BONAFE (mov. 1.5), Travessa Pinhão, nº 136, Estados, Fazenda Rio 

Grande/PR.   

LOCALIZAÇÃO DO BEM: Rua Carlos Eduardo Nichelle, nº 198, Fazenda Rio Grande/PR.  

ÔNUS: Conforme extrato do Detran/PR, há pendências no valor total de R$1.791,73, referentes à 

IPVAs, licenciamentos, seguro obrigatório e multas.   

VALOR DA DÍVIDA: R$ 24.980,86 (vinte e quatro mil, novecentos e oitenta reais e oitenta e seis 

centavos), em 29 de março de 2016 (mov. 1.3).   

OBS.: O(s) bem(ens) será (ão) adquirido(s) livre(s) e desembaraçado(s) de quaisquer ônus, até a data 

da expedição da respectiva Carta de Arrematação ou Mandado de Entrega, excetuando-se as 



obrigações Propter Rem (v.g. cotas condominiais, IPTU, multas, IPVAs). As custas e despesas do 

processo até então realizadas, e eventuais tributos existentes, serão pagos com o valor depositado pelo 

arrematante. As despesas de arrematação, comissão de leiloeiro e demais despesas ficarão por conta 

do arrematante. O arrematante declara estar ciente de que, além de possíveis ônus perante o 

DETRAN, há outras restrições judiciais originárias de outras Varas (mov. 53.3), que poderão causar 

morosidade na transferência do bem perante o DETRAN. Fica desde já ciente o arrematante que é 

responsável pela verificação de todos e quaisquer ônus que recaiam sobre o veículo, pois poderá 

ocorrer novas inclusões após a confecção do edital de leilão e sua realização. Os impedimentos para 

registro do veículo, devem ser informados via petição ao Exmo. Juiz que preside o processo, para que 

oficie as Varas e o Detran para as devidas baixas. O modelo de petição poderá ser obtida junto a 

equipe do leiloeiro. 

LEILOEIRO: Vicente de Paula Xavier Filho, Jucepar nº 14/264-L. 

**COMISSÃO DO LEILOEIRO: Em caso de arrematação, 5% (cinco por cento) sobre o valor da 

arrematação, a ser paga pelo arrematante; em caso de adjudicação, 3% (três por cento) sobre o valor 

da avaliação, a ser paga pelo exequente; em caso de remição ou acordo 3% (três por cento) sobre o 

valor da avaliação, a ser paga pelo executado a partir da prática do respectivo ato. 

Na eventualidade da arrematação de determinado lote restar frustrada devido ao não atendimento de 

requisito necessário pelo arrematante, será facultado ao licitante que ofertou o segundo melhor lance, 

caso haja interesse, a confirmação da arrematação pelo valor por ele ofertado. 

LEILÃO SOMENTE ELETRÔNICO: Quem pretender arrematar ditos bens, deverá ofertar lanços 

pela Internet através do site www.vicenteleiloes.com.br devendo, para tanto, os interessados, 

efetuarem cadastramento prévio, no prazo de até 24 horas de antecedência do leilão, confirmarem os 

lanços e recolherem a quantia respectiva na data designada para a realização da praça, para fins de 

lavratura do termo próprio, ficando ciente de que os arrematantes deverão garantir seu ato com o sinal 

de 20% (vinte por cento) do respectivo valor, completando o lanço em 24 horas, sob pena de perder 

o sinal ofertado em favor da execução. 

Ficam desde já cientes os interessados de que os lances oferecidos via INTERNET não garantem 

direitos ao participante em caso de insucesso do mesmo por qualquer ocorrência, tais como, na 

conexão de internet, no funcionamento do computador, na incompatibilidade de software ou 

quaisquer outras ocorrências. Desse modo, o interessado assume os riscos oriundos de falhas ou 

impossibilidades técnicas, não sendo cabível qualquer reclamação posterior. 

PARCELAMENTO COM BASE NO ARTIGO 895 DO CPC: Em caso de imóveis e veículos, o 

pagamento poderá ser parcelado em primeiro leilão por valor não inferior ao da avaliação e, em 

segundo leilão, pelo maior lance, desde que não considerado vil, conforme art. 895, I e II, do CPC, 

nas seguintes condições: 

• Imóveis: O arrematante deverá pagar 25% do valor do lance à vista e o restante parcelado em 

até 30 (trinta) meses; 

• Veículos: O arrematante deverá pagar 25% do valor do lance à vista e o restante parcelado 

em até 6 (seis) meses; 

• Imóveis e veículos: As prestações são mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 1.000,00 

cada; 

• Imóveis e veículos: Ao valor de cada parcela será acrescido o índice de correção monetária 

da poupança; 

• Caução para imóveis: Será garantida a integralização do lance por hipoteca judicial sobre o 

próprio bem imóvel, através de hipoteca na matrícula, no momento do registro da carta de 

arrematação; 



• Caução para veículos: Será garantida através de caução idônea (exemplo de caução idônea: 

seguro-garantia, fiança bancária, imóvel em nome do arrematante ou de terceiro, com valor declarado 

igual ou superior a 03 (três) vezes o valor da arrematação), caução esta condicionada à aceitação e 

homologação pelo juízo. Não sendo apresentado caução idônea, ou, não sendo a caução apresentada 

aceita pelo juízo, a expedição da Carta de Arrematação e posse do veículo somente ocorrerá após 

comprovação da quitação de todos os valores da arrematação; 

• Sanções em caso de atraso ou não pagamento do parcelamento: No caso de atraso ou não 

pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre a soma da parcela 

inadimplida com as parcelas vincendas, autorizando o exequente a pedir a resolução da arrematação 

ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem 

formulados nos autos do processo em que se deu a arrematação. Em qualquer caso, será imposta a 

perda dos valores já pagos em favor do exequente e Leiloeiro, voltando os bens a novo leilão, do qual 

não serão admitidos a participar o arrematante e o fiador remissos.  

Obs.Sobre direito de preferência: Lances à vista sempre terão preferência, bastando igualar-se ao 

último lance ofertado, o que não interfere na continuidade da disputa. 

INTIMAÇÃO: Ficam desde logo intimados os executados ATOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA-ME, DAMIR BONAFE e JATIR DE ALMEIDA e seus cônjuges, se casados forem, bem 

como os eventuais: procuradores, coproprietários; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, 

uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou 

concessão de direito real de uso; credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com 

penhora anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e Município no 

caso de bem tombado, das datas acima, se por ventura não forem encontrados para a intimação 

pessoal, bem como para os efeitos do art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil e de que, antes 

da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o disposto 

no art. 826 do Código de Processo Civil. . Ressalte-se que, se o executado for revel e não tiver 

advogado constituído, não constando dos autos seu endereço atual ou, ainda, não sendo ele encontrado 

no endereço constante do processo, a intimação considerar-se-á feita por meio deste edital, nos termos 

do art. 889, parágrafo único do Código de Processo Civil. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para 

a apresentação de quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas no § 1º do 

art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, § 2º do Código de 

Processo Civil). E, para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da Lei. DADO E 

PASSADO nesta cidade e Comarca de Fazenda Rio Grande, Estado do Paraná. 

 

Fazenda Rio Grande-PR, 19 de abril de 2021.  

 

 

LOUISE NASCIMENTO E SILVA 

Juíza de Direito 


