Raimundo Magalhães de Moraes
Leiloeiro Judicial – Mat. 678.

EDITAL DE LEILÃO:
Dia 23 de julho de 2.014, às 10:00 horas

Será oferecido o bem pelo valor de avaliação, não havendo interessados, será oferecido
pela melhor oferta.

Dia 24 de julho de 2.014, às 10:00 horas

Haverá um novo Leilão, no mesmo endereço e nas mesmas condições, caso o bem não
tenha sido vendido na data anterior.

Dia 22 de outubro de 2.014, às 10:00 horas

Será oferecido o bem pelo valor de avaliação, não havendo interessados, será oferecido
pela melhor oferta.

Dia 23 de outubro de 2.014, às 10:00 horas

Haverá um novo Leilão, no mesmo endereço e nas mesmas condições, caso o bem não
tenha sido vendido na data anterior.

NÃO HAVENDO EXPEDIENTE NAS DATAS ACIMA OS LEILÕES SERÃO EFETUADOS NO PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQÜENTE.
Local:

HOTEL CAIUÁ - AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 3745 – UMUARAMA - PR

RAIMUNDO MAGALHÃES DE MORAES, Leiloeiro Judicial, registrado na JUCEPAR sob o número 678 devidamente autorizado e
designado pelo(a) Sr(a). Dr(a). Juiz(a) do Trabalho, em exercício na 2ª Vara da Justiça do Trabalho de Umuarama, do Tribunal
Regional do Trabalho, 9ª Região, para realizar os atos expropriatórios através de hasta pública, venderá em Público Praça/Leilão,
conforme art 888 da CLT, nos dias e hora local supracitados, os bens objeto de penhora das ações trabalhistas, no estado de
conservação em que se encontram, sendo que na primeira data, os bens serão oferecidos pelo valor da avaliação, não havendo
licitantes, os bens serão oferecidos pela melhor oferta e, os bens não vendidos na primeira data, serão novamente oferecidos nas
mesmas condições da primeira data. Sendo os processos e os bens a seguir descritos: 00172-2013-325-09-00-8(RTSum), BRUNA
DOS SANTOS X MADALI APARECIDA DOS SANTOS BORTOLI.: Um televisor, 40 polegadas, marca Samsung, modelo
LN4DB530P2M, nº de identificação SN/N: A/753XSZ324033M, avaliado em R$1.200,00, 00302-2011-325-09-00-0 (ACum),
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DE UMUARAMA X MARMORITA
MÓVEIS LTDA. [ME].: 01 aplicadora de massa e alisadora, marca Crippa, CMESP, avaliado em R$25.000,00, 01 forno de secagem
UV com três lâmpadas, marca Crippa, CMTUV3, avaliado em R$15.000,00, 01 rolo reverso, marca Master Paint, MP-21, avaliado em
R$11.000,00, 01 rolo reverso com impressão, marca Crippa, ERS130ESP, avaliado em R$15.000,00, 01 rolo duplo laser, marca
Crippa, CM-ETROR, avaliado em R$20.000,00, 01 seccionadora Star 3.4, marca Tecmatic Olimpic, avaliado em R$25.000,00, 01 filtro
de manga interno 4 Mangas – EX 45, marca CVL, avaliado em R$3.000,00, 01 Transfer 1,5m, marca Crippa, CMT -1700, avaliado em
R$1.000,00, 01 transfer 4,5m, marca Crippa, CMT – 4000, avaliado em R$2.500,00, 01 desengrosso, marca Invicta, avaliado em
R$3.000,00, 01 plaina, marca Invicta, avaliado em R$2.500,00, 01 Serra Circular – esquadrejadeira, marca Ruas, avaliado em
R$2.800,00, 01 Serra Circular – esquadrejadeira, marca Kimimáquinas, avaliado em R$2.000,00, 01 Tupia, DS – 14, marca Invicta,
avaliado em R$2.800,00, 01 Tupia, marca Invicta, avaliado em R$1.500,00, 01 Tupia superior, FSC-3, marca Baldan, avaliado em
R$5.000,00, 01 fresadora lixadora, marca Kraft-Lyne, avaliado em R$12.000,00, 01 lixadeira de cinta 7,20m, marca Invicta, avaliado
em R$1.000,00, 01 furadeira FHC 3, marca Baldan, avaliado em R$1.200,00, 01 filtro de maga externo 32 mangas, marca MSE,
avaliado em R$4.000,00, Observações: 1) os bens atualmente encontram-se na Rua José Dias Lopes, quase esquina com Avenida
Paraná, mesmo prédio do Supermercado Cidade Canção; 2) não foi possível verificar o estado de funcionamento dos bens; 3) os
bens estão parados (sem funcionamento) há pouco mais de dois anos, Ônus: penhorado nos autos 02188-2012-325-09-00-4 e outros,
Total da avaliação: R$155.300,00 (cento e cinquenta e cinco mil e trezentos reais, 00306-2014-325-09-00-1(CartPrec), ANDREIA
GOMES DA SILVA X JOSÉ BRAZ TUPAN E OUTRO.: Lote de terras nº 9, da quadra 2 do loteamento Jardim Tupã, com área de
375,82m², confrontações e ônus constantes da matrícula nº 19.446 do 2º CRI de Umuarama, avaliado em R$180.000,00, 00538-1997325-09-00-8(RTOrd), MARCOS DE SOUZA NASCIMENTO X AYRES MACEDO DA CUNHA NETO E OUTROS (4).: Uma caldeira,
tipo locomotiva, capacidade de três toneladas, vapor, avaliado em R$11.000,00, 00662-2004-325-09-00-3 (ExFis), ELOI PIRES DOS
SANTOS X E. TOSTA LIRA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS [ME] E OUTROS (3).: Data de terras sob nº 29, da quadra nº 16,
com área de 443,95m², metragens e confrontações e ônus constantes na matrícula nº 4.245 do 2º CRI de Umuarama-Pr, avaliado em
R$100.000,00, Apartamento nº 03, bloco B-6, Tipo A-3, situado no pavimento térreo do Conjunto Residencial Ouro Verde II, Rua
Marialva, 5734, Umuarama-Pr, área construída 59,2675m², área privativa 53,94m², área útil 48,53m², área comum 5,3275m²,
caracterização e ônus conforme matrícula 9.266 do 2º CRI de Umuarama, avaliado em R$100.000,00, 00871-2014-325-09-009(CartPrec), SIND DOS TRAB NAS INDS MET MECC E MAT ELET DE MARINGÁ X ROGÉRIO REJES PEREIRA – ME.: Uma
politriz, marca Dewalt, avaliado em R$400,00, 01484-2013-325-09-00-9 (RTOrd), JOSÉ CARLOS PIRES X ABNOEL DE CASTRO
REZENDE FILHO.: Data de terras sob nº 03, da quadra 236, com área de 474,00m², confrontações constante na matrícula 1.429 do
1º CRI de Cruzeiro do Oeste, avaliado em R$70.000,00, 01655-2013-325-09-00-0 (RTOrd), ED CARLOS RODRIGUES DE ALMEIDA
X MADEIREIRA LIDER DE CRUZEIRO DO OESTE LTDA E OUTRO.: Data de terras sob nº 03, da quadra 236, com área de
474,00m², confrontações constante na matrícula 1.429 do 1º CRI de Cruzeiro do Oeste, avaliado em R$70.000,00, 01735-2013-32509-00-5(RTSum), JOSÉ APARECIDO DO CARMO X J A P VIEIRA & CIA LTDA. ME.: Uma máquina secadora de roupas, com
capacidade para 100kg, marca Automak, avaliado em R$25.000,00, 01756-2011-325-09-00-9(RTOrd), MARCOS HUMBERTO
TEIXEIRA X E A S ALMEIDA AGUERA – LANCHONETE.: motocicleta "Marca/modelo: HONDA/XL 125 S, Ano de
fabricação/modelo: 1995/1996, Placa: AGH-5063, Chassi 9C2JD0801SRT00377", avaliado em R$1.200,00, 01987-2013-325-09-00-4
(RTOrd), OSCAR LUCHTENBERG X MANOEL DA SILVA LISBOA.: Garagem nº 12-A, situada no sub-solo do Edificio “Residencial
Araucária”, situado na Avenida Maringá, nº 4.858, nesta cidade de Umuarama-PR, possuindo área útil de 12,500m², com os limites e
confrontações constantes da Matricula nº 20.925 do 1º CRI de Umuarama-PR, avaliado em R$20.000,00, Garagem nº 12-B, situada
no sub-solo do Edificio “Residencial Araucária”, situado na Avenida Maringá, nº 4.858, nesta cidade de Umuarama-PR, possuindo
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área útil de 12,500m², com os limites e confrontações constantes da Matricula nº 20.926 do 1º CRI de Umuarama-PR, avaliado em
R$20.000,00, Apartamento nº 601, do Edificio “Residencial Araucária”, situado na Avenida Maringá, 4.858, Municipio de UmuaramaPR, possuindo área útil de 140,48m² e área total de 168,70m², com limites e confrontações constantes da Matricula nº 20.891 do 1º
CRI de Umuarama-PR, avaliado em R$410.000,00, 02188-2012-325-09-00-4 (RTSum), MARCELO JOSE VIEIRA X MARMORITA
MOVEIS LTDA (ME) E OUTROS (2).: 01 aplicadora de massa e alisadora, marca Crippa, CMESP, avaliado em R$25.000,00, 01 forno
de secagem UV com três lâmpadas, marca Crippa, CMTUV3, avaliado em R$15.000,00, 01 rolo reverso, marca Master Paint, MP-21,
avaliado em R$11.000,00, 01 rolo reverso com impressão, marca Crippa, ERS130ESP, avaliado em R$15.000,00, 01 rolo duplo laser,
marca Crippa, CM-ETROR, avaliado em R$20.000,00, 01 seccionadora Star 3.4, marca Tecmatic Olimpic, avaliado em R$25.000,00,
01 filtro de manga interno 4 Mangas – EX 45, marca CVL, avaliado em R$3.000,00, 01 Transfer 1,5m, marca Crippa, CMT -1700,
avaliado em R$1.000,00, 01 transfer 4,5m, marca Crippa, CMT – 4000, avaliado em R$2.500,00, 01 desengrosso, marca Invicta,
avaliado em R$3.000,00, 01 plaina, marca Invicta, avaliado em R$2.500,00, 01 Serra Circular – esquadrejadeira, marca Ruas,
avaliado em R$2.800,00, 01 Serra Circular – esquadrejadeira, marca Kimimáquinas, avaliado em R$2.000,00, 01 Tupia, DS – 14,
marca Invicta, avaliado em R$2.800,00, 01 Tupia, marca Invicta, avaliado em R$1.500,00, 01 Tupia superior, FSC-3, marca Baldan,
avaliado em R$5.000,00, 01 fresadora lixadora, marca Kraft-Lyne, avaliado em R$12.000,00, 01 lixadeira de cinta 7,20m, marca
Invicta, avaliado em R$1.000,00, 01 furadeira FHC 3, marca Baldan, avaliado em R$1.200,00, 01 filtro de maga externo 32 mangas,
marca MSE, avaliado em R$4.000,00, Observações: 1) os bens atualmente encontram-se na Rua José Dias Lopes, quase esquina
com Avenida Paraná, mesmo prédio do Supermercado Cidade Canção; 2) não foi possível verificar o estado de funcionamento dos
bens; 3) os bens estão parados (sem funcionamento) há pouco mais de dois anos, Ônus: penhorado nos autos 00302-2011-325-0900-0, Total da avaliação: R$155.300,00 (cento e cinquenta e cinco mil e trezentos reais, 02330-2013-325-09-00-4(CartPrec), TIERRY
AUGUSTO WIPPEL X PERIGO REAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO VESTUÁRIO LTDA..: Uma máquina bordadeira, marca
MAFRAN, oito cabeças, com aplicador de lantejoulas, modelo GG748-908, série 20.681, ano 2.010. OBS.: Ônus 02678-2012-325-0900-0, 00351-2013-325-09-00-5, avaliado em R$60.000,00, 02678-2012-325-09-00-0 (ExTAC), MINISTERIO PUBLICO DO
TRABALHO X FREITAS & SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA E OUTROS (10).: Uma máquina caseadeira,
marca Susuk, número de série 12760, avaliado em R$25.000,00, Nove máquinas de costura reta, marca Siruba, nºs de série
L17372020, 17372042, L11004719, L17346630, L17346598, LT17346567, L17346576, 173772080, 17372017, avaliado em
R$7.200,00, Uma máquina de costura reta, marca SunStar, nº de série 14123278, avaliado em R$800,00, Uma máquina de costura
fechadeira Kansai Special, nº KS771769M, antiga, avaliado em R$2.000,00, Uma máquina de passante Kansai, KS0518721, avaliado
em R$5.000,00, Uma máquina de costurar coz, marca Siruba, avaliado em R$5.000,00, Uma máquina de costura de coz, marca
Kingtec, MT4512P064, avaliado em R$5.000,00, Uma máquina de costura interloque, marca Siruba, nº de série 12000822, avaliado
em R$2.000,00, Uma máquina de costura interloque, marca Siruba, nº de série 1200095, avaliado em R$2.000,00, Uma máquina de
costura prespontadeira, marca Siruba, sem nº identificador, avaliado em R$1.500,00, Seis máquinas de costura prespontadeira, marca
Siruba, nº 17393725, 17393978, 17393733, 11006968, 11005963, 11007193, avaliado em R$21.000,00, Cinco máquinas de costura
prespontadeira, marca SunStar, nº4060283, 10C00778, 10C00359, 40602836, 60401501, avaliado em R$17.500,00, Uma máquina de
costura travete, marca SunStar, avaliado em R$8.000,00, Uma máquina de costura prespontadeira, marca Siruba, modelo T828-75064H, avaliado em R$2.000,00, Uma máquina de costura prespontadeira, marca Siruba T828-72-064HL, avaliado em R$2.000,00,
Dois climatizadores, marca União, de parede, tipo industrial, avaliado em R$18.000,00, Uma máquina de costura interloque, marca
Siruba, K210012420, avaliado em R$2.000,00, Uma máquina bordadeira, marca MAFRAN, oito cabeças, com aplicador de
lantejoulas, modelo GG748-908, série 20.681, ano 2010, avaliado em R$60.000,00, Uma máquina bordadeira, marca King Special,
ano 2006, quatro cabeças, modelo TNB1204A, avaliado em R$25.000,00,02692-2012-325-09-00-4 (RTOrd), ORLANDO ANTONIO
DA SILVA X INDUSTRIA DE LATICINIOS ALTONIA LTDA.: Um pasteurizador completo com capacidade para 10.000 litros, avaliado
em R$25.000,00,02850-2013-325-09-00-7 (RTOrd), JHONATA APARECIDO GUEDES X D.A. DA SILVA & SILVA LTDA-ME.: 6.500
lajotas de seis furos, avaliado em R$1.950,00,02858-2012-325-09-00-2 (RTSum), SUELENE DOS SANTOS X ELIZABETE B. DA
SILVA CONFECÇÕES E OUTRO.: Uma máquina de costura reta, marca Yamata, mod. FY 850011 nr. 27001213270, em bom estado
de conservação e funcionamento, avaliado em R$800,00,03426-2012-325-09-00-9 (RTOrd), ANDRÉ ALAICIO DANSIGER DE
CARVALHO X INDUSTRIA DE LATICINIOS ALTONIA LTDA.: Um pasteurizador com capacidade para 10.000 litros, avaliado em
R$25.000,00,03476-2013-325-09-00-7(ExFis), UNIÃO X MINERAÇÃO PORTO CAMARGO LTDA..: Quadra n. 03, de Porto
Camargo, com área de 8.750,00 m², situado no município de Icaraíma-Pr, com as divisas e confrontações constantes da matrícula
2.632 CRI de Icaraíma – Pr, avaliado em R$300.000,00, 03556-2012-325-09-00-1 (RTOrd), JOSE JARDIM X INDUSTRIA DE
LATICINIOS ALTONIA LTDA.: Data de terras números 16,17 e 18 da quadra número 25, do município de São Jorge do Patrocínio,
com área de 1.018m², localizado na esquina da Rua Domingos Barbosa Soares com a Avenida Marcionílio Pereira dos Santos, toda
murada, possuindo como benfeitoria um prédio comercial, em alvenaria, coberto de Brasilit, com aproximadamente 60m² de
construção, possuindo as confrontações constantes na matrícula 6.718 do CRI de Altonia-Pr, avaliado em R$110.000,00. Os leilões
serão regidos de acordo a Lei 21.981/32, pela CLT e subsidiariamente pelo CPC. Os bens móveis estarão na semana que antecede
ao leilão, a disposição para a vistoria dos senhores interessados no endereço do leiloeiro e ou no endereço dos seus atuais
depositários, sendo que os endereços estão nos escritórios do leiloeiro a disposição dos interessados. Já os bens imóveis estarão a
disposição dos interessados para vistoria, desde que anteriormente agendados o dia e a hora junto ao leiloeiro. Todas as despesas
propter-rem que oneram os bens, as despesas publicação de edital, bem como as de transferência dos bens, serão por conta dos
arrematantes. Ficam cientes os interessados de que deverão verificar por conta própria a existência de todos os eventuais ônus reais
existentes (penhoras, hipotecas, locações, impostos, taxas, etc.) junto aos competentes cartórios de registros e aos órgãos
competentes, sendo que receberão tais bens no estado em que se encontram e arcarão com os impostos, encargos e taxas para os
devidos registros. Eventuais ônus e despesas que não puderam ser constatados antes da publicação deste edital, serão informados
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quando da realização das hastas públicas. Alguns bens poderão ter a sua venda parcelada, conforme o Provimento 01/2005 e
Provimento Geral da Corregedoria Regional do TRT 9ª Região. Ficam através deste edital intimadas as partes (C.P.C. Artigo 687 e
Art. 3º da Lei de Introdução do Código Civil Brasileiro), os cônjuges (art. 669 § 1º do CPC), os credores concorrentes (artigo 698 do
CPC), os credores hipotecários (artigo 1501 do Código Civil Brasileiro), os arrematantes e terceiros interessados. Cientes, também,
que no ato da adjudicação, ou remição ou acordo entre as partes, serão cobrados os serviços do Leiloeiro, de armazenagem, do
depositário judicial e as remunerações conforme Ordem de Serviços emitida pela Justiça do Trabalho TRT 9ª Região, das despesas
informadas na Comunicação de Leilão e o Decreto Federal nº 21.981/1932, no Art. 22, alínea f. A comissão de Leilão, cujo resultado
for positivo, sempre será devida ao Leiloeiro Oficial, pelo ATO PRATICADO (Decreto Federal N° 21.981/32), assumindo, conforme o
caso, o arrematante, o adjudicante ou o remitente, o ônus desta despesa. No caso de indeferimento da arrematação pelo Juízo, a
comissão será sempre devolvida ao arrematante. Caso os Exeqüentes, Executados, Credores hipotecários, cônjuges e terceiros
interessados não sejam encontrados, notificados ou certificados por qualquer razão, da data de Praça e Leilão, quando da expedição
das notificações respectivas, valerá o presente Edital de INTIMAÇÃO DE PRAÇA E LEILÃO. Fulcrado com o Artigo 238 da Lei 11.382
de 06 de dezembro de 2.006, Presumem-se válidas as comunicações e intimações dirigidas ao endereço residencial ou profissional
declinado na inicial. O prazo para a apresentação de quaisquer medidas processuais contra os atos de expropriação, como embargos
ou recursos, começará a contar após a Hasta Pública, independentemente de intimação.
Curitiba-PR, 17 de julho de 2014, – Raimundo Magalhães de Moraes - Leiloeiro Judicial.

