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REQUERIMENTO  

 

AO Ilustríssimo,  

FABRICIO DANIEL NICHELE 
Leiloeiro processo nº 20804/2020 
ALIENAÇÃO DE BENS Nº 2.0274/2020  
 

 

 

 

Prezados Senhor:  

 

A FS - COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI, 

registrado sob o CNPJ nº 14.831.917/0001-42, de titularidade do Sr. Francisco 

Hilário Soares dos Santos, arrematante dos lotes 1 e 2, onde constam os 

imóveis:  

Lote1 - imóvel Centro de Lazer do Serviço Social da Indústria, 

localizado na Rua Irati, nº 121 na cidade de Matinhos-PR., matrícula nº 10.564 

do registro de imóveis de Guaratuba – PR., arrematado pelo valor de R$ 

31.115.000,00 (trinta e um milhões cento e quinze mil reais) no dia 18 de maio 

de 2020 as 10h36  

Lote2 – imóvel, localizado na Rua Francisco Coelho, nº 90 na 

cidade de Matinhos-PR., matrícula nº 31.309 do registro de imóveis de 

Guaratuba – PR., arrematado pelo valor de R$ 495.000,00 (quatrocentos e 

noventa e cinco mil reais) no dia 18 de maio de 2020 as 10h38. 

Conforme consta do processo do leilão, foi concedido ao 

arrematante a dilação de prazo, para que no dia 29 de junho de 2020, 

efetuasse o pagamento do sinal de 10% do valor da arrematação. 
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Contudo, em que, pese todo o esforço do arrematante não foi 

possível efetuar o referido pagamento, no prazo concedido. 

A situação pandêmica e o estado de calamidade pública 

permanecem inalterados, consequentemente mantendo, as dificuldades 

burocráticas e entraves do arrematante para obtenção da remessa de recurso 

financeiro, para cumprimento de sua obrigação. 

  O intuito do Arrematante de cumprir com as obrigações editadas 

no edital do leilão, permanece inalterada, visto ser de seu interesse a 

propriedade dos imóveis arrematados. 

Contudo as situações do impedimento ao cumprimento das 

obrigações estão ligadas a um fato de causa fortuita que surpreendeu a todos, 

o que impede o cumprimento da obrigação. 

Diante do exposto, o arrematante requer ao digníssimo leiloeiro, 

ainda que recorrente, a dilação do prazo para cumprimento da obrigação, para 

o dia 17 de julho de 2020. 

Tornando assim, possível a liberação da remessa financeira e 

cumprimento da obrigação.                 

Curitiba – PR. 29 de junho de 2020. 

                                
Arrematante  
FS - COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI, 
Francisco Hilário Soares dos Santos 
 
 
Valdecir Vieira 
OAB/SP 202.687 
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Fabricio Daniel Nichele

De: Valdecir - Vieira e Pinheiro Sociedade de Advogados 
<valdecir@vieiraepinheiro.adv.br>

Enviado em: terça-feira, 30 de junho de 2020 15:22
Para: Fabricio Daniel Nichele
Cc: francisco.soares@grupofsbr.com; GRUPO FS
Assunto: dlilação de prazo
Anexos: Manifestação - Prazo Grupo FS - SESI.pdf

 
Prezado Senhor! 
Segue anexo, petição de dilação de prazo, para apreciação e providencias que se fizerem necessárias. 
 
Att. 
 

Valdecir Vieira 
OAB/SP. 202.687 
18.98122-4250 

 

 
 


