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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 25 de maio 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. 

Esclarece o Arrematante que seu intuito, foi de cumprir 

plenamente com as obrigações editadas no edital do leilão, visto ser de seu 

interesse a propriedade dos imóveis arrematados. 

Porém, devido a situação de pandemia que assola o mundo, o 

arrematante tem encontrado dificuldades burocráticas e entraves para 

obtenção da remessa de recurso financeiro, para cumprimento de sua 

obrigação. 

Isto posto, clama se ao digníssimo leiloeiro que, diante da 

situação de pandemia, em que, estamos vivendo, considerando as dificuldades 

burocráticas na obtenção da remessa de recursos financeiros em tempo hábil,  

que seja, concedido a dilação do prazo para cumprimento da obrigação, para o 

pagamento no dia 20 de junho de 2020. 

Tornando assim, um tempo hábil, para obtenção da remessa 

financeira para cumprimento da obrigação.                 

 

Curitiba – PR. 25 de maio de 2020. 

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

 

 

 


