Raimundo Magalhães de Moraes
Leiloeiro Judicial – Mat. 678.

EDITAL DE LEILÃO:
Dia 22 de julho de 2.015, às 10:00 horas

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

Dia 23 de julho de 2.015, 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 21 de outubro de 2.015, às 10:00 horas

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

Dia 22 de outubro de 2.015, 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: 00013-2014-325-09-00-4 (RTSum), MARIA
DE FATIMA DOS SANTOS X SABARALCOOL S.A. ACUCAR E ALCOOL.: Lote de terras sob n. 13-M, da sub divisão do lote n. 13 ,
da gleba n. 3- Jaracatiá, da Colonia Núcleo Rio D’Areia situado no Municipio de Perobal-PR compreendendo uma área de 14,52has,
ou seja 145.200,00m², formado por terra nua, com as divisas e confrontações constantes na Matricula 4419 do CRI do 2º Oficio de
Umuarama-PR, avaliado em R$660.000,00, Ônus constantes da matrícula; 00138-2014-325-09-00-4 (RTOrd), ALEX FERREIRA DOS
SANTOS X SABARALCOOL S.A. ACUCAR E ALCOOL.: Lote de terras sob n. 13-M, da sub divisão do lote n. 13 , da gleba n. 3Jaracatiá, da Colonia Núcleo Rio D’Areia situado no Municipio de Perobal-PR compreendendo uma área de 14,52has, ou seja
145.200,00m², formado por terra nua, com as divisas e confrontações constantes na Matricula 4419 do CRI do 2º Oficio de
Umuarama-PR, avaliado em R$660.000,00, Ônus constantes da matrícula; 00146-2014-325-09-00-0(RTOrd), NIVALDO ROGÉRIO
RODRIGUES DA SILVA X AUTO SOCORRO IPORÃ LTDA.: Plataforma auto socorro guincho, hidráulica, com reboque (Asa Delta),
para veículos leves, usada, avaliado em R$20.000,00, 00205-2014-325-09-00-0(RTOrd), INES DE ALMEIDA X SAN – RAMPI –
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECCÇÕES LTDA ME.: Uma máquina bordadeira eletrônica, marca Sun Special, modelo
SS1208 G, número de série 0069000967, oito cabeças, avaliado em R$35.000,00, Um veículo de passeio, VW/Crossfox, ano de
fabricação 2008 e modelo 2009, chassi 9BWAB05Z994015825, renavam 00967778344, placa FOZ 1212, avaliado em R$29.000,00,
00240-2004-325-09-00-8 (RTord), EMERSON GARCIA DOS SANTOS X ALMEIDA & FACCIO TODA E OUTROS (2).: Data de
terras sob nº 12, da quadra 07, situada na Rua da Bandeira, 310 em Altônia-PR, com área de 600,00m², com metragens e
confrontações constantes na Matricula nº 7.737 doCRI de Altônia-PR., possuindo como benfeitoria uma casa residencial antiga, com
uma área construída de 152,00m², avaliado em R$200.000,00, 00267-2009-325-09-00-4 (RTOrd), DIRCEU MORO X
SABARALCOOL S.A. ACUCAR E ALCOOL.: Lote de terras sob nº 13-M, da subdivisão do lote nº 13, da Gleba nº 3- Jaracatiá, da
Colônia Núcelo Rio D’Areia situado no Municipio de Perobal-PR compreendendo uma área de 14,52has, ou seja 145.200,00 metros
quadrados, formado por terra nua, com as divisas e confrontações constantes na Matricula 4419 do 2º CRI de Umuarama-PR,
avaliado em R$660.000,00, Ônus constantes da matrícula; 00348-2012-325-09-00-0 (RTOrd), DIONE COSME MOREIRA ALVES X
SABARALCOOL S.A AÇUCAR E ALCOOL.: Lote de terras sob nº 13-M, da sub divisão do lote nº 13, da Gleba nº 3- Jaracatiá, da
Colônia Núcelo Rio D’Areia situado no Municipio de Perobal-PR compreendendo uma área de 14,52has, ou seja 145.200,00 metros
quadrados, formado por terra nua, com as divisas e confrontações constantes na Matricula 4419 do 2º CRI de Umuarama-PR,
avaliado em R$660.000,00, Ônus constantes da matrícula; 00677-2014-325-09-00-3 (RTOrd), LUIZ PAULO DA SILVA X
SABARALCOOL S.A. ACUCAR E ALCOOL.: Lote de terras sob n. 13-M, da sub divisão do lote n. 13 , da gleba n. 3- Jaracatiá, da
Colonia Núcleo Rio D’Areia situado no Municipio de Perobal-PR compreendendo uma área de 14,52has, ou seja 145.200,00m²,
formado por terra nua, com as divisas e confrontações constantes na Matricula 4419 do CRI do 2º Oficio de Umuarama-PR, avaliado
em R$660.000,00, Ônus constantes da matrícula; 00842-2015-325-09-00-8(ExFis), UNIÃO X MENDES & ZANINI CONFECÇÕES
LTDA ME.: Um veículo GM/S10, ano/modelo 1995/1996, placas AFS 5787, Renavam 00645502880, chassi 9BGIZARTSC904020, em
bom estado de conservação e funcionamento, avaliado em R$14.000,00, Uma moto Honda CBX 250 T, ano/mod 2007/2007, placa
AOS 7673, Renavam 00915701820, chassi 9C2MC35007R040898, avaliado em R$6.000,00, 00858-1997-325-09-00-8 (RTOrd),
LEANDRO FERNANDES DE SOUZA (ESPLIO DE) X ANTONIO CARLOS BERTUSSI E OUTRO.: 01 Veiculo marca/modelo
Honda/NXR 125 BR, Placa AKW-9456, chassi 9C2JD20103R006378, renavam 00804131619, ano FAB/modelo 2003/2003, avaliado
em R$3.500,00, 01103-2013-325-09-00-1 (RTSum), CARLOS ROBERTO FERREIRA DA SILVA X M M ALVES GRAFICA E
EDITORA - Me E OUTRO.: Uma impressora offset, marca Solna 125, formato 48x64, serial 99700306, em perfeito estado de
funcionamento, avaliado em R$60.000,00, 01317-2013-325-09-00-8(RTOrd), MARCIO CASSERO MARRA X J A P VIEIRA & CIA
LTDA – ME.: Uma máquina de lavar roupas, de grande porte, com capacidade aproximada para 200kg, marca Automak, avaliado em
R$43.000,00, 01367-2015-325-09-00-7 (CartPrec), RODRIGO FERNANDO DE OLIVEIRA X TRAGGIS – INDUSTRIA DO
VERTUARIO LTDA-ME.: 187 calças femininas, parte em jeans e parte em tecido, tamanhos variados, avaliado em R$13.090,00; 18
vestidos jeans, de manga, avaliado em R$1.078,20; 77 saias jeans, tamanhos variados, avaliado em R$3.850,00; 09 saias em tecido,
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tamanhos variados, avaliado em R$360,00, 41 calças jeans, infantis, avaliado em R$1.640,00; 60 coletes jeans, lavados, tamanhos
variados, avaliado em R$1.800,00; 94 boleros jeans, avaliado em R$1.880,00; 73 vestidos jeans, de gola, sem mangas e botões na
frente, avaliado em R$4.380,00; 35 Jaquetinhas Jeans, Claro, avaliado em R$1.221,50, 01575-2013-325-09-00-4 (RTOrd), VIVIANY
DA COSTA SCANTAMBURLO X SABARALCOOL S.A AÇUCAR E ALCOOL.: Lote de terras sob nº 13-M, da sub divisão do lote nº
13, da Gleba nº 3- Jaracatiá, da Colônia Núcelo Rio D’Areia situado no Municipio de Perobal-PR compreendendo uma área de
14,52has, ou seja 145.200,00 metros quadrados, formado por terra nua, com as divisas e confrontações constantes na Matricula 4419
do 2º CRI de Umuarama-PR, avaliado em R$660.000,00, Ônus constantes da matrícula; 02102-2013-325-09-00-4 (RTOrd),
JEFERSON DE LIMA X SABARALCOOL S.A. ACUCAR E ALCOOL.: Lote de terras sob nº 13-M, da subdivisão do lote nº 13, da
Gleba nº 3- Jaracatiá, da Colônia Núcelo Rio D’Areia situado no Municipio de Perobal-PR compreendendo uma área de 14,52has, ou
seja 145.200,00 metros quadrados, formado por terra nua, com as divisas e confrontações constantes na Matricula 4419 do 2º CRI de
Umuarama-PR, avaliado em R$660.000,00, Ônus constantes da matrícula; 02152-2013-325-09-00-1 (RTOrd), ALONÇO UMBILINO
DOS SANTOS X SABARALCOOL S.A AÇUCAR E ALCOOL.: Lote de terras sob nº 13-M, da sub divisão do lote nº 13, da Gleba nº
3- Jaracatiá, da Colônia Núcelo Rio D’Areia situado no Municipio de Perobal-PR compreendendo uma área de 14,52has, ou seja
145.200,00 metros quadrados, formado por terra nua, com as divisas e confrontações constantes na Matricula 4419 do 2º CRI de
Umuarama-PR, avaliado em R$660.000,00, Ônus constantes da matrícula; 02154-2014-325-09-00-1(CartPrec), VANDERLEIA
NOGUEIRA DA SILVA X M.F.F. MAZUCCO CELULARES ME.: Apartamento 14, 1º pavimento do conjunto residencial Ouro Verde I,
Rua Marialva, 5860, Umuarama – Pr, com área construída de 52,61m², confrontações e ônus conforme matrícula nº 9160 do 2º CRI
de Umuarama – Pr, avaliado em R$100.000,00, 02314-2014-325-09-00-2 (RTOrd), EVERTON ALVES MARTINS X SABARALCOOL
S.A ACUÇAR E ALCOOL.: Lote de terras sob nº 13-M, da subdivisão do lote nº 13, da Gleba nº 3- Jaracatiá, da Colônia Núcelo Rio
D’Areia situado no Municipio de Perobal-PR compreendendo uma área de 14,52has, ou seja 145.200,00 metros quadrados, formado
por terra nua, com as divisas e confrontações constantes na Matricula 4419 do 2º CRI de Umuarama-PR, avaliado em R$660.000,00,
Ônus constantes da matrícula; 02366-2014-325-09-00-9 (ACP), MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO X T.F.M. NOGUEIRA
LOPES MOVEIS - EPP.: Uma máquina industrial, moveleira, seccionadora, horizontal, marca WOOD LINEA, REALE, modelo W 2.9ST, avaliado em R$30.000,00, 02429-2013-325-09-00-6 (RTOrd), ADEMILSON APARECIDO FERREIRA X SABARALCOOL S.A.
ACUCAR E ALCOOL.: Lote de terras sob nº 13-M, da subdivisão do lote nº 13, da Gleba nº 3- Jaracatiá, da Colônia Núcelo Rio
D’Areia situado no Municipio de Perobal-PR compreendendo uma área de 14,52has, ou seja 145.200,00 metros quadrados, formado
por terra nua, com as divisas e confrontações constantes na Matricula 4419 do 2º CRI de Umuarama-PR, avaliado em R$660.000,00,
Ônus constantes da matrícula; 02858-2012-325-09-00-2 (RTSum), SUELENE DOS SANTOS X ELIZABETE B. DA SILVA
CONFECÇÕES E OUTRO.: 01) 1 máquina de costura reta, marca YAMATA, mod: FY 850011 n: 27001213270, em bom
estado de conservação e funcionamento, avaliada em R$ 800,00; 02) 1 máquina de costura reta Yamata, mod. FY 85004, n
27001213270, usada, avaliada em R$800,00; 03) 1 máquina de costura reta Sewstrong mod. BSS5350, usada, sem nº. e avaliada em
R$800,00.Totalizando em R$2.400,00; 03294-2014-325-09-00-7 (RTOrd), PEDRO PAULO GONÇALVES X ESTOFADOS ITALIA
LTDA-ME.: Um conjunto estofado, modelo Shes Plus, revestido em tecido animale, cor marron, composto por um sofá de quatro
lugares, um puf de 0,70x1,00m e uma cadeira decorativa, avaliado em R$3.500,00, 03430-2013-325-09-00-8 (ACum), SIND. DOS
TRAB NAS INDUTRIAS MET MEC E MAT ELET DE MARINGA X TURBINAS E ACESSORIOS MARINGA LTDA.: Um veiculo
Mercedes Benz LS 1935, trucado, Placas IDP 2194, ano de fabricação 1995, chassi 9BM388054SB058802, renavam 00640011969,
veiculo sinistrado, encontrando-se sem motor , sem paralamas e capô, necessitando de reparos na cabine e revisão geral, com pneus
desgastados impróprios para uso de carga, avaliado em R$50.000,00, 51377-2005-325-09-00-1 (RTSum), CLEBERSON DOS
SANTOS RODRIGUES X MGLLU CONFECÇÕES LTDA E OUTROS (5).: Data de terras sob nº 12, da quadra 07, situada na Rua da
Bandeira, 310 em Altônia-PR Com área de 600,00m², com as metragens e confrontações constantes na Matricula nº 7.737 do CRI de
Altonia-PR, possuindo como benfeitoria uma casa residencial antiga, com uma área construída de 152,00m², avaliado em
R$200.000,00. 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 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,
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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.
Umuarama-PR, 2 de julho de 2015, – Raimundo Magalhães de Moraes - Leiloeiro Judicial.
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EDITAL DE LEILÃO:
Dia 22 de julho de 2.015, às 10:00 horas

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

Dia 23 de julho de 2.015, 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 21 de outubro de 2.015, às 10:00 horas

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

Dia 22 de outubro de 2.015, 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: 00013-2014-325-09-00-4 (RTSum), MARIA
DE FATIMA DOS SANTOS X SABARALCOOL S.A. ACUCAR E ALCOOL.: Lote de terras sob n. 13-M, da sub divisão do lote n. 13 ,
da gleba n. 3- Jaracatiá, da Colonia Núcleo Rio D’Areia situado no Municipio de Perobal-PR compreendendo uma área de 14,52has,
ou seja 145.200,00m², formado por terra nua, com as divisas e confrontações constantes na Matricula 4419 do CRI do 2º Oficio de
Umuarama-PR, avaliado em R$660.000,00, Ônus constantes da matrícula; 00138-2014-325-09-00-4 (RTOrd), ALEX FERREIRA DOS
SANTOS X SABARALCOOL S.A. ACUCAR E ALCOOL.: Lote de terras sob n. 13-M, da sub divisão do lote n. 13 , da gleba n. 3Jaracatiá, da Colonia Núcleo Rio D’Areia situado no Municipio de Perobal-PR compreendendo uma área de 14,52has, ou seja
145.200,00m², formado por terra nua, com as divisas e confrontações constantes na Matricula 4419 do CRI do 2º Oficio de
Umuarama-PR, avaliado em R$660.000,00, Ônus constantes da matrícula; 00146-2014-325-09-00-0(RTOrd), NIVALDO ROGÉRIO
RODRIGUES DA SILVA X AUTO SOCORRO IPORÃ LTDA.: Plataforma auto socorro guincho, hidráulica, com reboque (Asa Delta),
para veículos leves, usada, avaliado em R$20.000,00, 00205-2014-325-09-00-0(RTOrd), INES DE ALMEIDA X SAN – RAMPI –
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECCÇÕES LTDA ME.: Uma máquina bordadeira eletrônica, marca Sun Special, modelo
SS1208 G, número de série 0069000967, oito cabeças, avaliado em R$35.000,00, Um veículo de passeio, VW/Crossfox, ano de
fabricação 2008 e modelo 2009, chassi 9BWAB05Z994015825, renavam 00967778344, placa FOZ 1212, avaliado em R$29.000,00,
00240-2004-325-09-00-8 (RTord), EMERSON GARCIA DOS SANTOS X ALMEIDA & FACCIO TODA E OUTROS (2).: Data de
terras sob nº 12, da quadra 07, situada na Rua da Bandeira, 310 em Altônia-PR, com área de 600,00m², com metragens e
confrontações constantes na Matricula nº 7.737 doCRI de Altônia-PR., possuindo como benfeitoria uma casa residencial antiga, com
uma área construída de 152,00m², avaliado em R$200.000,00, 00267-2009-325-09-00-4 (RTOrd), DIRCEU MORO X
SABARALCOOL S.A. ACUCAR E ALCOOL.: Lote de terras sob nº 13-M, da subdivisão do lote nº 13, da Gleba nº 3- Jaracatiá, da
Colônia Núcelo Rio D’Areia situado no Municipio de Perobal-PR compreendendo uma área de 14,52has, ou seja 145.200,00 metros
quadrados, formado por terra nua, com as divisas e confrontações constantes na Matricula 4419 do 2º CRI de Umuarama-PR,
avaliado em R$660.000,00, Ônus constantes da matrícula; 00348-2012-325-09-00-0 (RTOrd), DIONE COSME MOREIRA ALVES X
SABARALCOOL S.A AÇUCAR E ALCOOL.: Lote de terras sob nº 13-M, da sub divisão do lote nº 13, da Gleba nº 3- Jaracatiá, da
Colônia Núcelo Rio D’Areia situado no Municipio de Perobal-PR compreendendo uma área de 14,52has, ou seja 145.200,00 metros
quadrados, formado por terra nua, com as divisas e confrontações constantes na Matricula 4419 do 2º CRI de Umuarama-PR,
avaliado em R$660.000,00, Ônus constantes da matrícula; 00677-2014-325-09-00-3 (RTOrd), LUIZ PAULO DA SILVA X
SABARALCOOL S.A. ACUCAR E ALCOOL.: Lote de terras sob n. 13-M, da sub divisão do lote n. 13 , da gleba n. 3- Jaracatiá, da
Colonia Núcleo Rio D’Areia situado no Municipio de Perobal-PR compreendendo uma área de 14,52has, ou seja 145.200,00m²,
formado por terra nua, com as divisas e confrontações constantes na Matricula 4419 do CRI do 2º Oficio de Umuarama-PR, avaliado
em R$660.000,00, Ônus constantes da matrícula; 00842-2015-325-09-00-8(ExFis), UNIÃO X MENDES & ZANINI CONFECÇÕES
LTDA ME.: Um veículo GM/S10, ano/modelo 1995/1996, placas AFS 5787, Renavam 00645502880, chassi 9BGIZARTSC904020, em
bom estado de conservação e funcionamento, avaliado em R$14.000,00, Uma moto Honda CBX 250 T, ano/mod 2007/2007, placa
AOS 7673, Renavam 00915701820, chassi 9C2MC35007R040898, avaliado em R$6.000,00, 00858-1997-325-09-00-8 (RTOrd),
LEANDRO FERNANDES DE SOUZA (ESPLIO DE) X ANTONIO CARLOS BERTUSSI E OUTRO.: 01 Veiculo marca/modelo
Honda/NXR 125 BR, Placa AKW-9456, chassi 9C2JD20103R006378, renavam 00804131619, ano FAB/modelo 2003/2003, avaliado
em R$3.500,00, 01103-2013-325-09-00-1 (RTSum), CARLOS ROBERTO FERREIRA DA SILVA X M M ALVES GRAFICA E
EDITORA - Me E OUTRO.: Uma impressora offset, marca Solna 125, formato 48x64, serial 99700306, em perfeito estado de
funcionamento, avaliado em R$60.000,00, 01317-2013-325-09-00-8(RTOrd), MARCIO CASSERO MARRA X J A P VIEIRA & CIA
LTDA – ME.: Uma máquina de lavar roupas, de grande porte, com capacidade aproximada para 200kg, marca Automak, avaliado em
R$43.000,00, 01367-2015-325-09-00-7 (CartPrec), RODRIGO FERNANDO DE OLIVEIRA X TRAGGIS – INDUSTRIA DO
VERTUARIO LTDA-ME.: 187 calças femininas, parte em jeans e parte em tecido, tamanhos variados, avaliado em R$13.090,00; 18
vestidos jeans, de manga, avaliado em R$1.078,20; 77 saias jeans, tamanhos variados, avaliado em R$3.850,00; 09 saias em tecido,
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tamanhos variados, avaliado em R$360,00, 41 calças jeans, infantis, avaliado em R$1.640,00; 60 coletes jeans, lavados, tamanhos
variados, avaliado em R$1.800,00; 94 boleros jeans, avaliado em R$1.880,00; 73 vestidos jeans, de gola, sem mangas e botões na
frente, avaliado em R$4.380,00; 35 Jaquetinhas Jeans, Claro, avaliado em R$1.221,50, 01575-2013-325-09-00-4 (RTOrd), VIVIANY
DA COSTA SCANTAMBURLO X SABARALCOOL S.A AÇUCAR E ALCOOL.: Lote de terras sob nº 13-M, da sub divisão do lote nº
13, da Gleba nº 3- Jaracatiá, da Colônia Núcelo Rio D’Areia situado no Municipio de Perobal-PR compreendendo uma área de
14,52has, ou seja 145.200,00 metros quadrados, formado por terra nua, com as divisas e confrontações constantes na Matricula 4419
do 2º CRI de Umuarama-PR, avaliado em R$660.000,00, Ônus constantes da matrícula; 02102-2013-325-09-00-4 (RTOrd),
JEFERSON DE LIMA X SABARALCOOL S.A. ACUCAR E ALCOOL.: Lote de terras sob nº 13-M, da subdivisão do lote nº 13, da
Gleba nº 3- Jaracatiá, da Colônia Núcelo Rio D’Areia situado no Municipio de Perobal-PR compreendendo uma área de 14,52has, ou
seja 145.200,00 metros quadrados, formado por terra nua, com as divisas e confrontações constantes na Matricula 4419 do 2º CRI de
Umuarama-PR, avaliado em R$660.000,00, Ônus constantes da matrícula; 02152-2013-325-09-00-1 (RTOrd), ALONÇO UMBILINO
DOS SANTOS X SABARALCOOL S.A AÇUCAR E ALCOOL.: Lote de terras sob nº 13-M, da sub divisão do lote nº 13, da Gleba nº
3- Jaracatiá, da Colônia Núcelo Rio D’Areia situado no Municipio de Perobal-PR compreendendo uma área de 14,52has, ou seja
145.200,00 metros quadrados, formado por terra nua, com as divisas e confrontações constantes na Matricula 4419 do 2º CRI de
Umuarama-PR, avaliado em R$660.000,00, Ônus constantes da matrícula; 02154-2014-325-09-00-1(CartPrec), VANDERLEIA
NOGUEIRA DA SILVA X M.F.F. MAZUCCO CELULARES ME.: Apartamento 14, 1º pavimento do conjunto residencial Ouro Verde I,
Rua Marialva, 5860, Umuarama – Pr, com área construída de 52,61m², confrontações e ônus conforme matrícula nº 9160 do 2º CRI
de Umuarama – Pr, avaliado em R$100.000,00, 02314-2014-325-09-00-2 (RTOrd), EVERTON ALVES MARTINS X SABARALCOOL
S.A ACUÇAR E ALCOOL.: Lote de terras sob nº 13-M, da subdivisão do lote nº 13, da Gleba nº 3- Jaracatiá, da Colônia Núcelo Rio
D’Areia situado no Municipio de Perobal-PR compreendendo uma área de 14,52has, ou seja 145.200,00 metros quadrados, formado
por terra nua, com as divisas e confrontações constantes na Matricula 4419 do 2º CRI de Umuarama-PR, avaliado em R$660.000,00,
Ônus constantes da matrícula; 02366-2014-325-09-00-9 (ACP), MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO X T.F.M. NOGUEIRA
LOPES MOVEIS - EPP.: Uma máquina industrial, moveleira, seccionadora, horizontal, marca WOOD LINEA, REALE, modelo W 2.9ST, avaliado em R$30.000,00, 02429-2013-325-09-00-6 (RTOrd), ADEMILSON APARECIDO FERREIRA X SABARALCOOL S.A.
ACUCAR E ALCOOL.: Lote de terras sob nº 13-M, da subdivisão do lote nº 13, da Gleba nº 3- Jaracatiá, da Colônia Núcelo Rio
D’Areia situado no Municipio de Perobal-PR compreendendo uma área de 14,52has, ou seja 145.200,00 metros quadrados, formado
por terra nua, com as divisas e confrontações constantes na Matricula 4419 do 2º CRI de Umuarama-PR, avaliado em R$660.000,00,
Ônus constantes da matrícula; 02858-2012-325-09-00-2 (RTSum), SUELENE DOS SANTOS X ELIZABETE B. DA SILVA
CONFECÇÕES E OUTRO.: 01) 1 máquina de costura reta, marca YAMATA, mod: FY 850011 n: 27001213270, em bom
estado de conservação e funcionamento, avaliada em R$ 800,00; 02) 1 máquina de costura reta Yamata, mod. FY 85004, n
27001213270, usada, avaliada em R$800,00; 03) 1 máquina de costura reta Sewstrong mod. BSS5350, usada, sem nº. e avaliada em
R$800,00.Totalizando em R$2.400,00; 03294-2014-325-09-00-7 (RTOrd), PEDRO PAULO GONÇALVES X ESTOFADOS ITALIA
LTDA-ME.: Um conjunto estofado, modelo Shes Plus, revestido em tecido animale, cor marron, composto por um sofá de quatro
lugares, um puf de 0,70x1,00m e uma cadeira decorativa, avaliado em R$3.500,00, 03430-2013-325-09-00-8 (ACum), SIND. DOS
TRAB NAS INDUTRIAS MET MEC E MAT ELET DE MARINGA X TURBINAS E ACESSORIOS MARINGA LTDA.: Um veiculo
Mercedes Benz LS 1935, trucado, Placas IDP 2194, ano de fabricação 1995, chassi 9BM388054SB058802, renavam 00640011969,
veiculo sinistrado, encontrando-se sem motor , sem paralamas e capô, necessitando de reparos na cabine e revisão geral, com pneus
desgastados impróprios para uso de carga, avaliado em R$50.000,00, 51377-2005-325-09-00-1 (RTSum), CLEBERSON DOS
SANTOS RODRIGUES X MGLLU CONFECÇÕES LTDA E OUTROS (5).: Data de terras sob nº 12, da quadra 07, situada na Rua da
Bandeira, 310 em Altônia-PR Com área de 600,00m², com as metragens e confrontações constantes na Matricula nº 7.737 do CRI de
Altonia-PR, possuindo como benfeitoria uma casa residencial antiga, com uma área construída de 152,00m², avaliado em
R$200.000,00. 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 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,
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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.
Umuarama-PR, 2 de julho de 2015, – Raimundo Magalhães de Moraes - Leiloeiro Judicial.

