
   
 

 

                                                   

EDITAL DE LEILÃO ÚNICO E INTIMAÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL 

 

Leilão Eletrônico 

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara Cível, de Curitiba - PROJUDI - Estado do Paraná, Dr(a). Elisa Matiotti Polli, 

na forma da Lei, FAZ SABER aos interessados e, principalmente, aos executados/devedores, que nos autos de processos 

abaixo indicados, venderá os bens/lotes adiante discriminados, pelo maior lance em LEILÃO PÚBLICO a ser realizado 

em, primeiro leilão, 08/12/2020 às 14:00 horas, ocasião em que será aceito lance igual ou superior à 60% (sessenta 

por cento) e segundo leilão, 15/12/2020 às 14:00 horas, ocasião em que será aceito lance igual ou superior à 50% 

(cinquenta por cento) do valor da avaliação e ambos a serem realizados na modalidade eletrônica, por meio do sítio 

www.milanileiloes.com.br, nos termos do artigo 882, parágrafo 1º do NCPC e Resolução 236 do CNJ. Havendo 

autorização judicial para tanto, na hipótese de algum bem indicado neste edital não ser arrematado em nenhum dos 

leilões designados, o bem ficará disponível no site do leiloeiro, pelo prazo de 90 (noventa) dias para venda direta, prazo 

em que o leiloeiro receberá propostas, as quais deverão observar o lance mínimo previsto neste edital, e nas seguintes 

condições: 

 

MODALIDADE: Os interessados em participar da alienação judicial, deverão se cadastrar previamente no sítio: 

www.milanileiloes.com.br, com o envio de todas as documentações e com antecedência mínima de 24 horas antes do 

último dia útil do Leilão Público designado, se responsabilizando, civil e criminalmente, pelas informações lançadas 

por ocasião do cadastramento; Os lances deverão ser oferecidos diretamente no site a partir de sua publicação, não sendo 

admitidos lances realizados por e-mail, assim como qualquer outra forma de intervenção humana na coleta e no registro 

dos lances. Todos os atos realizados via internet ficarão sujeitos ao bom funcionamento do sistema, assumindo o 

interessado todos os riscos ao optar por esta forma de participação no leilão, ficando o Poder Judiciário e/ou o Leiloeiro, 

desde já, isentos de qualquer responsabilidade. Os interessados em ofertar lances eletrônicos deverão observar as 

condições previstas no site do leiloeiro e na legislação em vigor; (cujas regras ficam fazendo parte integrante do 

presente). Os lances efetuados de forma eletrônica serão recepcionados somente na condição de pagamento à vista. Será 

considerado vencedor o lance em maior valor, não podendo ser preço vil (este considerado se inferior a 50% do valor 

da avaliação – Artigo 891, parágrafo único do NCPC). OBSERVAÇÃO: Contendo lance nos 03 (três) minutos 

antecedentes aos termos finais da alienação, o horário de fechamento do pregão será prorrogado em 03 (três) minutos 

para que todos os usuários interessados tenham oportunidade de ofertar novos lances; 

 

PROPOSTAS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA (CPC, ART. 895): O interessado em adquirir o(s) bem(ns) em 

prestações deverá protocolar sua proposta por escrito no escritório do leiloeiro ou por e-mail 

contato@milanileiloes.com.br, respeitando sempre as seguintes condições: I – até o início do leilão único, proposta de 

aquisição por qualquer valor que não seja considerado como vil. § 1º - A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta 

de pagamento de pelo menos 25% do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, garantido 

por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis. § 2º - As 

propostas para aquisição em prestações indicarão o prazo, a modalidade, o indexador de correção monetária e as 

condições de pagamento do saldo. § 4º - No caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de 

dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas. § 5º - O inadimplemento autoriza o 

exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido. § 6º - 

A apresentação da proposta prevista neste artigo não suspende o leilão. § 7º - A proposta de pagamento do lance à vista 

sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado. § 8º - Havendo mais de uma proposta de pagamento 

parcelado, prevalecerá a de maior valor; 

 

PROCESSO: Autos sob o nº 0007065-02.2013.8.16.0024 – (PROJUDI) de CLASSE PROCESSUAL: EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, ASSUNTO PRINCIPAL: DUPLICATA em que é exequente AÇO IDEAL 

LTDA – (CNPJ/MF SOB Nº 02.900.679/0001-09) e executado V A SANTOS ESTRUTURAS METALICAS – 

(CNPJ/MF SOB Nº 11.689.323/0001-50);  

 

LEILOEIRO OFICIAL: CLEVER ELMES MILANI, MATRÍCULA JUCEPAR 16/283-L, 

contato@milanileiloes.com.br, Fone: 41 3332-6868; 

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ 

 COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - FORO REGIONAL DE  

ALMIRANTE TAMANDARÉ  

1ª VARA CÍVEL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ - PROJUDI  

Rua Joao Batista de Siqueira, 282 - 1º andar - Vila Rachel - Almirante Tamandaré/PR   

CEP: 83.501-610 - Fone: (41) 3375-3192 - E-mail: 1civelfazenda.tamandare@tjpr.jus.br 

 

http://www.milanileiloes.com.br/
http://www.milanileiloes.com.br/
mailto:contato@milanileiloes.com.br


   
 
DA COMISSÃO DO LEILOEIRO: O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão - tal como o preço - 

o valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da arrematação (art. 24, parágrafo único, do Decreto nº 21.981 

de 19/10/32) o qual não está incluso no montante do lance;  

 

BEM(NS): ESPÉCIE/TIPO: Carga/Caminhonete, MARCA/MODELO: GM/Montana Conquest, PLACAS: HIU-9087, 

CHASSI: 9BGXL80809C103875, COMBUSTÍVEL: Alcool/Gasolina, ANO FAB/MOD: 2008/2009, COR 

PREDOMINANTE: Branca, CATEGORIA: Particular, COD. RENAVAM: 0096.791840-5, LOCAL: Curitiba-PR.  

Veículo com para-brisa trincado, lanternas danificadas, pneus lisos, mecânica não funcionando por falta de manutenção 

troca de óleo filtros e correias, lataria toda danificada com pequenos amassados e riscos na pintura, sem tampa de 

combustível, interior do veículo com estado de abandono, conforme (Mov. 76.2) em 19/09/2017. OBS: O estado de 

conservação do veículo hora citado, poderá conter alterações;  

 

AVALIAÇÃO: R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme (Mov. 76.2) em 19/09/2017; 

 

LOCALIZAÇÃO: Rua Antônio Schiebel 743, Bairro Boqueirão, cidade de Curitiba, estado do Paraná, CEP: 81670-

380; 

 

DEPOSITÁRIO: Referido bem se encontra depositado nas mãos do exequente, AÇO IDEAL LTDA – (CNPJ/MF 

SOB Nº 02.900.679/0001-09), como fiel depositário(a) (Mov. 72.1) em 07/08/2017, até ulterior deliberação por este 

juízo. Advirta-se o(a) depositário(a) de que, fica ele(a) obrigado(a) a permitir a eventuais interessados o acesso a 

eles, durante o horário comercial (de segunda a sexta das 9h:oomin às 18h:00min), após a publicação do edital; 

 

ÔNUS DO VEÍCULO: Restrições de transferência e registro de penhora realizadas por meio do sistema RENAJUD, 

referente aos presentes autos, conforme (Mov. 34.1 e 34.2) em 04/12/2014. Constam débitos junto ao Detran/Pr. 

conforme pesquisa realizada em 20/11/2020. Eventuais constantes após a expedição do respectivo edital, eventual 

regularização por conta do arrematante. Em caso de arrematação de bem imóvel ou veículos automotores ou outros bens 

dependentes de registro no órgão competente, para expedição da respectiva carta, deverá o arrematante recolher as custas 

referente à expedição da Carta de Arrematação, bem como comprovar o pagamento do Imposto de Transmissão de Bens 

Imóveis – ITBI, para bens móveis, recolhimento da GRC para cumprimento do Mandado de Entrega; é obrigação do 

arrematante arcar com os tributos cujos fatos geradores ocorrerem após a data da expedição da carta de arrematação. 

OBSERVAÇÃO: Os bens serão adquiridos livres e desembaraçados de quaisquer ônus, até a data da expedição da 

respectiva Carta de Arrematação ou Mandado de Entrega – (Artigo 908, parágrafo 1º do CPC e Artigo 130, parágrafo 

único do CTN); 

 

DÉBITO EXECUTADO: R$31.644,50 (trinta e um mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos), em 

23/09/2013 (mov. 1.1). DÉBITO ATUALIZADO: R$60.004,15 (sessenta mil, quatro reais e quinze centavos) em 

06/10/2017 (mov. 80.6), que fica sujeito à atualização e acréscimos legais até a data do efetivo pagamento; 

 

CONDIÇÕES GERAIS: 1) Tratando-se a alienação judicial de hipótese de aquisição originária da propriedade pelo 

adquirente, o(s) bem(s) será(ão) vendido(s) livre(s) e desembaraçado(s) de ônus, inclusive, os de natureza fiscal (art. 

130, § único, do CTN) e os de natureza propter rem (art. 908, § 1º, do CPC). 2) O arrematante ficará responsável por 

promover as diligências necessárias a fim de garantir o levantamento das pendências eventualmente existentes sobre 

o(s) bem(ns) junto aos órgãos competentes. Ficará também sob a responsabilidade do arrematante eventuais 

emolumentos e custas cartorárias relativas ao levantamento dos registros na matrícula imobiliária, bem como as despesas 

decorrentes de regularização, transferência, expedição da carta de arrematação e imissão na posse. 3) Quando cabível, 

será reservado o direito de preferência do cônjuge ou coproprietário alheio à execução ou resguardada a sua quota-parte 

calculada sobre o valor da avaliação (art. 843, do CPC). 4) Quando cabível, terá preferência, na venda, em condições 

iguais de oferta, o condômino ao estranho, e entre os condôminos aquele que tiver na coisa benfeitorias mais valiosas, 

e, não as havendo, o de quinhão maior (art. 1.322, do CC). 5) O(s) bem(s) será(ão) vendido(s) no estado em que se 

encontra(m), sendo responsabilidade do(s) interessado(s) realizar prévia vistoria com o(s) depositário(s) indicado(s), as 

áreas mencionadas são meramente enunciativas e repetitivas das dimensões constantes do registro imobiliário, não sendo 

cabível qualquer pleito com relação ao cancelamento da arrematação, abatimento de preço ou complemento de área, por 

eventual divergência entre o que constar da descrição do imóvel e a realidade existente. 6) No caso de bem(ns) 

imóvel(is), a venda será feita em caráter ad corpus, ficando o interessado responsável pelo levantamento de eventual 

restrição imposta por lei de zoneamento e uso do solo, legislação ambiental, IBAMA, INCRA, entre outras, e ainda, das 

obrigações e dos direitos decorrentes das convenções de condomínio, quando houver, e, se necessário for, adotar as 

medidas necessárias à expedição de alvarás, atestados e demais documentos nos órgãos competentes. 7) As informações 



   
 
acerca de potencial construtivo, ocupação e desocupação do(s) imóvel(is), ou referentes ao local de depósito e entrega 

do(s) bem(ns) móvel(is), deverão ser previamente levantadas pelo interessado, não sendo aceita qualquer reclamação  

após a compra. 8) No caso de bem(ns) móvel(is), o comprador arcará com o imposto ICMS incidente sobre a venda, 

bem como deverá promover a remoção no prazo de até 48 horas, contados da sua notificação para tanto, sob pena de 

arcar com os custos do depositário. 9) Em caso de inadimplemento dos valores devidos pelo adquirente, inclusive da 

comissão do leiloeiro, ficará o mesmo sujeito à multa de 10% e às demais penalidades previstas nos artigos 895, §4º e 

897, do CPC. 10) Caso não haja expediente nas datas designadas, o(s) ato(s) fica(m) transferido(s) para o próximo dia 

útil, no mesmo horário e local. 11) A ordem de entrega do bem móvel ou a carta de arrematação do bem imóvel, com o 

respectivo mandado de imissão na posse, será expedida somente depois de efetuado o depósito ou prestadas às garantias 

pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução (art. 

901, § 1º, NCPC). 12) Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo 

leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda, ainda que venham a ser julgados 

procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4º deste artigo, assegurada a possibilidade 

de reparação pelos prejuízos sofridos (artigo 903 do Código de Processo Civil/2015), podendo o arrematante desistir da 

aquisição apenas nas hipóteses do § 5º do Art. 903 do CPC. 13) O leiloeiro, por ocasião do leilão, fica desobrigado a 

efetuar a leitura da íntegra do presente edital, o qual presume-se ser do conhecimento de todos os interessados; 

 

INFORMAÇÕES: Com o leiloeiro, pelo fone (41) 3332-6868, e-mail: contato@milanileiloes.com.br ou pelo sítio: 

www.milanileiloes.com.br. Possível visitação do bem, mediante contato prévio com o leiloeiro; 

 

INTIMAÇÕES: Fica(m) o(s) executado(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) representante(s) legal(is), bem como o(s) 

corresponsável(is), cônjuge(s), coproprietário(s), herdeiro(s) e/ou sucessor(es), o(s) senhorio(s) direto(s), o(s) 

depositário(s) e o(s) credor(es) preferencial(is), terceiros, por meio da publicação deste, devidamente intimado(s), caso 

não o seja(m) por qualquer outro meio legal: V A SANTOS ESTRUTURAS METALICAS – (CNPJ/MF SOB Nº 

11.689.323/0001-50); 

 

PUBLICAÇÃO DO EDITAL: A fim de dar ampla divulgação ao presente leilão, e em cumprimento ao artigo 887, do 

Código de Processo Civil, este edital será publicado na modalidade eletrônica no sítio www.milanileiloes.com.br; 

 

DADO E PASSADO, em Colombo e na comarca de Curitiba, Estado do Paraná, aos 20 de novembro de 2020. Eu, 

Clever Elmes Milani, Leiloeiro Oficial matrícula 16/283-L Designado, que o digitei e subscrevi. 

 

 

ELISA MATIOTTI POLLI   

Juíza de Direito 
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