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CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5015488-53.2013.4.04.7000/PR

EXEQUENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
EXECUTADO: JBF CAVASSIN SERVICOS E COMERCIO DE PEDRAS LTDA

EDITAL Nº 700011971126

O JUÍZO DA 3ª VARA FEDERAL DE CURITIBA, na forma da lei, faz saber, às partes e demais interessados, que
foi designada a alienação judicial do(s) bem(ns) abaixo descrito(s), nas seguintes condições:

LEILÃO: O 1º leilão eletrônico será realizado no dia 03/05/2022, às 10h15min, oportunidade em que será aceito
lance igual ou superior ao valor atualizado da avaliação. Caso não haja licitante, será realizado o 2º leilão eletrônico no dia
05/05/2022, às 10h15min, ocasião em que será aceito lance igual ou superior à 60% (sessenta por cento) do valor atualizado da
avaliação.

VENDA DIRETA: Caso os leilões resultem negativos, o leiloeiro promoverá a venda direta do bem pelo prazo de
até 4 (quatro) meses, ao primeiro interessado que oferecer proposta que respeite as mesmas condições do segundo leilão.

MODALIDADE: A alienação judicial será realizada na modalidade eletrônica através do site
https://topoleiloes.com.br/ (cujas regras de adesão integram o presente edital). Os interessados deverão fazer o seu cadastro e
solicitar a sua habilitação para ter acesso ao auditório virtual de cada lote no mínimo 24 (vinte e quatro) horas antes dos leilões
acima agendados. Havendo disputa, para que haja o encerramento do lote, este deverá permanecer por 03 (três) minutos sem
receber outra oferta, mas, sobrevindo lance durante esses 03 (três) minutos que antecedem ao final da alienação judicial
eletrônica, o horário de fechamento do leilão ocorrerá nos 03 (três) minutos seguintes e assim sucessivamente até que não ocorra
novo lance.

LEILOEIRO OFICIAL: Sr. Guilherme Toporoski (Jucepar 12/049-L), com escritório na Rua Mal. Hermes nº 1413,
Ahú, em Curitiba/PR, CEP 80540-290, telefone (41) 3599-0110, e-mail contato@topoleiloes.com.br

REMUNERAÇÃO DO LEILOEIRO: Em caso de arrematação, 5% sobre o valor da venda, pago pelo arrematante.
Em caso de acordo ou remissão após a alienação, 5% sobre o valor da venda, pago pelo devedor ou terceiro interessado. Em caso
de adjudicação, 2% sobre o valor da avaliação, pago pelo exequente. Em caso de pagamento, acordo ou parcelamento após a
publicação do edital e antes de alienado o bem, 1% sobre o valor da avaliação ou do débito (qual for menor), pago pelo executado
ou terceiro interessado. O bem só será retirado de alienação judicial na hipótese de a parte interessada depositar em juízo a
remuneração fixada em favor do leiloeiro, ou, quando houver acordo expresso com o mesmo devidamente comprovado nos autos.
Em caso de invalidade da venda, serão devolvidos os valores pagos pelo adquirente.

LOTE 1: Veículo marca FIAT, modelo STRADA Working, Flex, cor Branca, Placa AUH-3980, Almirante
Tamandaré/PR, ano/modelo 2011/2012, Renavam 0033.954196-2, chassi 9BD27805MC7430178, lataria, pintura e estofamento
em bom estado. AVALIAÇÃO: 36.700,00 em fevereiro/2022 (ev. 305.2).

LOTE 2: Veículo marca Mercedes Benz, modelo AXOR 1933 S, Diesel, cor Vermelha, Placa ATE-8593, Almirante
Tamandaré/PR, ano/modelo 2010/2010, Renavam 0020.921271-3, chassi 9BM958207AB696339, lataria, pintura e estofamento
em bom estado, Hodômetro 600.000, com ar condicionado, vidros e travas elétricas. AVALIAÇÃO: 136.600,00 em
fevereiro/2022 (ev. 305.3).

LOTE 3: Veículo de Carga tipo Semirreboque, marca R/RANDON, modelo SR BA, cor Branca, Placa ARY-4241,
Almirante Tamandaré/PR, ano/modelo 2009/2010, Renavam 0017.727395-0, chassi 9ADB08139AM294304, lataria e pintura em
regular estado de conservação. AVALIAÇÃO: 110.000,00 em fevereiro/2022 (ev. 305.4).

ÔNUS DO ARREMATANTE: Sobre o valor da arrematação incidirão: (i) comissão do leiloeiro de 5%; (ii) ICMS
de 0,9%, e (iii) custas processuais referentes à expedição da carta de arrematação.

DEPOSITÁRIO/VISTORIA: O representante da Executada, Sr. José Fernando Cavassin, sito à Rua Antônio
Stocchero nº 1710, Tranqueira, em Almirante Tamandaré/PR, CEP 83514-070, Fones: (41) 3306-0658 / 99951-3714.

ADVERTÊNCIA(S): O lote objeto desta alienação judicial encontra-se sob a posse do executado. O arrematante
fica ciente de que deverá constituir advogado de sua confiança para o fim de diligenciar as providências referentes à
expedição do mandado de entrega, carta de arrematação, baixas de restrições, débitos ou gravames, bem como todas às demais
diligências relacionadas à arrematação.

DÉBITO EXECUTADO: R$138.650,52 em novembro/2021 (ev. 290.2), sujeito à atualização até o pagamento.
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RECURSO(S) PENDENTE(S): Nada consta.

DÍVIDAS E ÔNUS: A arrematação será considerada aquisição originária, livre de dívidas e ônus, observando-se o
preconizado no artigo 130, § único, do Código Tributário Nacional e no artigo 908, §1º, do Código de Processo Civil. Eventuais
ônus e débitos mencionados no presente edital devem ser considerados meramente informativos, prestando-se ao cumprimento do
previsto no art. 886 do CPC, não acarretando obrigação do arrematante em suportar os mesmos.

CONDIÇÕES GERAIS: 1) O arrematante ficará responsável por promover as diligências necessárias a fim de
garantir o levantamento das pendências eventualmente existentes sobre o bem junto aos órgãos competentes, contando com
advogado de sua confiança caso seja necessário. 2) Ficará também sob a responsabilidade do arrematante eventuais emolumentos
ou despesas relativas ao levantamento de restrições, de regularização, transferência, expedição da carta de arrematação e mandado
de entrega. 3) O comprador arcará com o imposto ICMS incidente sobre a venda, bem como deverá promover a remoção do bem
no prazo de até 48 horas, contados da sua notificação para tanto, sob pena de arcar com os custos do depositário. 4) Se houver
impugnação à arrematação, o arrematante poderá desistir da aquisição com a restituição da quantia paga, na forma do art. 903, §
5º, do CPC. 5) Antes de adjudicado ou alienado o bem, o executado pode remir a execução, pagando ou consignando a
importância atualizada da dívida, acrescida de juros, custas processuais, honorários advocatícios e honorários do leiloeiro.
6) 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). 7) O cônjuge ou coproprietário com interesse em exercer o
direito de preferência, deverá diligenciar seu cadastro completo no site https://topoleiloes.com.br/ e solicitar ao leiloeiro com pelo
menos 24 horas de antecedência sua condição de licitante preferencial, para que, por ocasião dos leilões, ofereça seus lances
exclusivamente através do auditório virtual. 8) Após a homologação do lance vencedor, o arrematante será comunicado através do
e-mail que tiver cadastrado no site do leiloeiro quanto ao prazo de 24 horas para efetuar o pagamento do lance ofertado, da
comissão do leiloeiro e imposto ICMS (quando cabível). 9) Caso não seja efetuado o depósito pelo licitante vencedor, o leiloeiro
comunicará o fato ao juízo, informando também o lance imediatamente anterior, sendo que poderá homologar a arrematação ao
segundo colocado, mediante sua concordância e desde que o lance oferecido preencha as condições deste edital, sem prejuízo da
aplicação das sanções cabíveis ao licitante inadimplente. 10) Em caso de inadimplemento dos valores devidos pelo adquirente,
inclusive da comissão do leiloeiro, incidirá a multa de 10% e as demais penalidades previstas nos artigos 895, §4º e 897, do CPC,
além do arrematante ter seu nome inscrito no Cadastro de Arrematantes Remissos do Poder Judiciário, podendo, ainda, ser
criminalmente responsabilizado por fraude à leilão público (art. 335 e 358, Código Penal), bem como por todos os prejuízos
financeiros causados às partes envolvidas no leilão. 11) 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. 12) Havendo disputa entre os lances parcelados prevalecerá
sempre o de maior valor. 13) Após a homologação do lance vencedor, o arrematante será comunicado através do e-mail que tiver
cadastrado no site do leiloeiro quanto ao prazo de 24 (vinte e quatro) horas para efetuar o pagamento do lance ofertado, da
comissão do leiloeiro, mais custas processuais de arrematação e imposto ICMS (quando cabível), o que deverá ser realizado
mediante transferência eletrônica ou depósito bancário em dinheiro na conta indicada pelo leiloeiro, que ficará responsável pelo
respectivo depósito judicial nos autos em epígrafe. 14) Caso não seja efetuado o depósito pelo licitante vencedor, o leiloeiro
comunicará imediatamente o fato ao juízo, informando também o lance imediatamente anterior, sendo que poderá homologar a
arrematação ao segundo colocado, mediante sua concordância e desde que o lance oferecido preencha as condições deste edital,
sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis ao licitante inadimplente. 15) O arrematante que deixar de efetuar o pagamento
terá seu nome inscrito no Cadastro de Arrematantes Remissos do Poder Judiciário e não mais poderá participar das alienações
judiciais pelo período mínimo de um ano, podendo, ainda, ser criminalmente responsabilizado por fraude à leilão público (art. 335
e 358, Código Penal), bem como por todos os prejuízos financeiros causados às partes envolvidas no leilão, aí incluída a comissão
do 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), por meio da publicação deste, devidamente intimado(s), caso não o seja(m) por qualquer outro meio
legal: JOSÉ FERNANDO CAVASSIN (CPF 356.701.509-53).

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 site https://topoleiloes.com.br

PRAZO DE IMPUGNAÇÃO DO EDITAL: As partes, credores e/ou terceiros interessados poderão impugnar o
presente edital no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados de sua respectiva intimação (art. 889, do CPC), bem como os demais
interessados, observando o mesmo prazo, contado da data da publicação do edital no site do leiloeiro, sob pena de preclusão.

 

Documento eletrônico assinado por LUCIANA DA VEIGA OLIVEIRA, Juíza Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e
Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador 700011971126v2 e do código CRC 8bfb618d. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LUCIANA DA VEIGA OLIVEIRA 
Data e Hora: 30/3/2022, às 17:32:33 
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