
 
 

EDITAL DE PRAÇA E LEILÃO 
 

Edital de leilão do(s) bem(ns) penhorado(s) do(s) devedor(es) M. J. BERTÃO 
TRANSPORTES EIRELI ME  (CPF/CNPJ 26.031.939/0001-07), MARCO JOSÉ BERTÃO  
(CPF/CNPJ 021.071.369-04), com possibilidade de arrematação da seguinte forma: 
 
PRIMEIRO(A) LEILÃO/PRAÇA: Dia 06 de outubro de 2020 às 10:00, que se realizará na 
Local:  www.psnleiloes.com.br, por lance não inferior ao valor da avaliação. 
 
SEGUNDO(A) LEILÃO/PRAÇA:  Dia 19 de outubro de 2020 às 10:00, que se realizará na 
Local: www.psnleiloes.com.br, para a venda a quem mais der, desde que não se constitua 
preço vil, assim considerado o lance inferior a 50% da avaliação. 
 
Autos nº. 0007857-92.2018.8.16.0019 - Execução de Título 
Extrajudicial 
Vara 1ª VARA CÍVEL DE PONTA GROSSA-PR 
Exequente (01) VELOPEÇAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA 
(CPF/CNPJ 00.739.473/0001-05) 
End. Exequente Av. Souza Naves , 888, Bairro Sabará ,  Ponta Grossa/PR 
CEP: 84.062-000 mov. 1.1 fls. 03 
Adv. Exequente Marcela Milczewski Batista (OAB/PR 26.416), Jackson 
Fernandes (OAB/PR. 60.080), Cláudio Roberto Magalhães Batista (OAB/PR. 18.885) e José 
Eli Salamancha (OAB/PR. 10.244)  mov. 1.3 fls. 10 
Executado (a) (01) M. J. BERTÃO TRANSPORTES EIRELI ME   (CPF/CNPJ 
26.031.939/0001-07) 
End. Executado(a) (01) Rua Otávio Larocca , 172, Bairro Contorno , Ponta Grossa/PR 
CEP: 84.061-635 mov. 1.1 fls. 03 
Executado (a) (02) MARCO JOSÉ BERTÃO   (CPF/CNPJ 021.071.369-04) 
End. Executado(a) (02) Rua Otávio Larocca , 172, Bairro Contorno ,  Ponta Grossa/PR 
CEP: 84.061-635 mov. 1.1 fls. 03 
Adv. Executado Juliano Ribeiro Gomes (OAB/PR. 70.301), Diony Robert 
Conceição (OAB/PR. 43235), Claudio Luiz Furtado Corrêa Francisco (OAB/PR. 13.751), 
Renata Teles de Souza (OAB/PR. 42.310), Herculano Augusto de Abreu Filho (OAB/PR. 
78.005) e Tobias Fernando Madureira ( mov. 50.2 fls. 109 
Depositário Fiel (1) M. J. BERTÃO TRANSPORTES EIRELI ME   
End. da Guarda (01) Rua Otávio Larocca , 172, Bairro Contorno , Ponta Grossa/PR 
CEP:  84.061-635 mov. 148.1 fls. 272 
Penhora realizada  27/07/2020 (mov. 148.1 fls. 272) 
Débito Primitivo R$ 24.683,69   - 14/11/2018 (mov.62.2 fls. 126) 
Débito Atualizado R$ 32.722,84   - 24/08/2020  
Qualificação do(s) Bem (01).................................................................................R$ 31.900,40     
01 Veículo SR/RANDON SR CA placa AJA-1538, Renavam 0072824267-2, ano/modelo 
1999/2000. 
Avaliação Primitiva  R$ 30.000,00  - 11/10/2019 (mov. 105.1 fls. 197) 
Avaliação Atualizada  R$ 31.900,40  - 18/08/2020  
 
DÉBITOS DETRAN R$ 468,54 ATÉ 18/08/2020 
FINANCIAMENTO/RESTRIÇÃO – NÃO HÁ 
 
Através deste edital ficam intimados as partes (C.P.C. Art. 687 e Art 3º da Lei de Introdução 
do Código Civil Brasileiro) (Art. 1501 do Código Cível Brasileiro), os arrematantes e terceiros 
interessados. Os bens móveis e imóveis serão leiloados no estado de conservação em que 
se encontram, não cabendo reclamações, desistências, cancelamento ou devoluções. Nos 
imóveis a venda é "ad-corpus"; As IMAGENS no SITE e INFORMES PUBLICITÁRIO são de 
caráter secundário e efeito estritamente ilustrativo; incumbe ao arrematante: A título de  



 
 
 
Honorários do Leiloeiro, serão devidos os seguintes valores: a) no caso de arrematação o 
percentual de 5% sobre o valor do arremate, a ser arcado pelo arrematante: 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 seguintes 
passos: Guias de Recolhimento à Custas Processuais à Custas do 1° Grau à Preencher o 
formulário 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 (conforme  
orientações do FUNJUS b) no caso de Adjudicação, o percentual de 2% sobre o valor da 
avaliação, a ser pago pelo exeqüente, quais são devidos pelo simples ATO PRATICADO 
(Decreto Federal nº 21.981/32), assumindo o arrematante, o adjudicante, o remitente, as 
partes e terceiros interessados o ônus desta despesa; Ainda, é de total responsabilidade dos 
Arrematantes o pagamento de TODOS os ônus e impostos, tais como ICMS, ITBI, 
condomínio e outros que incidam sobre a venda; Poderá ser registrado na Certidão de Praça 
e Leilão, o último e o penúltimo Lançador do Leilão; se o último não cumprir as formalidades 
legais, o penúltimo poderá ser chamado, a critério do Juízo, desde que o mesmo cumpra as 
condições do último lançador; Erratas, ônus, Despesas informadas e anunciadas antes da 
Hasta Pública integram o Edital de Leilão, Os participantes do Leilão estarão sujeitos ao 
Artigo 335 do CPC, contra aqueles que impedirem, perturbarem, fraudarem,afastarem ou 
procurarem afastar licitantes por meios ilícitos, com os agravantes dos  crimes praticados 
contra a ordem pública e violência; Ficam intimada(os) as(os) executada(os) de que o prazo 
para apresentação de quaisquer medidas processuais contra os atos de expropriação como 
embargos ou recursos começará a fluir após a realização da Hasta Pública, 
Independentemente de nova Intimação e de que poderá remir a execução pagando o 
principal e acessórios, até antes da arrematação e/ou adjudicação (art. 651 do CPC), e que 
as hastas públicas somente serão suspensas com a comprovação tempestiva do  
pagamento de todos os valores devidos, inclusive despesas do Sr. Leiloeiro para a 
realização dos atoseriores relativos ao IPTU, na forma do art. 130, parágrafo único, do CTN, 
sujeitando-se, entretanto, a eventuais outros ônus existentes sobre cada bem, e às 
despesas relativas à Transcrição e transferências dos Imóveis (ITBI e emolumentos do 
Ofício de Registro de Imóveis), bem com providenciar o pagamento das despesas relativas à 
remoção dos bens arrematados, ao registro da transmissão da propriedade, inclusive as 
concernentes ao cancelamento de penhoras, hipotecas e despesas relativas ao seguro, se 
houverem. Verificar o estado em que os bens se encontram, antes da arrematação. Caso os 
Exeqüentes, Executados, Sócios/Equiparados (art. 687, § 5º do CPC) e Cônjuges, bem 
assim os credores hipotecários não sejam encontrados ou cientificados, por qualquer razão, 
da data de Praça e Leilão, valerá o presente Edital de Intimação de Praça e Leilão. E para 
que chegue ao conhecimento dos interessados e não possam, de futuro, alegar ignorância, 
mandou expedir o presente que será afixado no local de costume, na forma da lei. Eu, 
DANIELA FLÁVIA MIRANDA, Juiza de Direito, Leiloeiro Oficia o fiz digitar e subscrevi.  
Ponta Grossa, 26 de agosto de 2020 
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