EDITAL DE LEILÃO: Dia 07 de MARÇO de 2019, às 10:00 horas Será oferecido o bem pelo valor
de avaliação, não havendo interessados, será oferecido pela melhor oferta. Dia 28 de MARÇO de
2019, 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: Rua
Jacarezinho 1257 1o andar - Curitiba – Paraná – Fone (41) 3029-8555 PLÍNIO BARROSO DE
CASTRO FILHO, Leiloeiro Judicial, registrado na JUCEPAR sob o número 668 e devidamente
autorizado e designado pelos Sr. Drs. Juízes do Trabalho, em exercício na COCAPE, 1ª, 6ª, 7ª, 8ª,
11ª, 12ª, 16ª, 18ª, 19ª, 20ª, 22ª e 23ª Vara da Justiça do Trabalho, do Tribunal Regional do
Trabalho, 9a Região, para realizar os atos expropriatórios através de hasta pública, venderá em
Público Leilão, conforme art. 888 da CLT, nos dias e hora local supracitado, 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 o processo e o bem a seguir descrito:
COCAPE: 0000935-78.2010.5.09.0013(RTOrd) HERCULANO ROCHA HAMMERSCHMIDT X
CONSTRUTORA PUSSOLI S/A Imóvel, lote de terreno designado número 02 da Planta arquivada
no Cartório de Registro de Imóveis do 1o. Ofício desta capital sob número 72010 do protocolo 1C, com a área de 12.734,00 m2, sem benfeitorias, situado no lugar Tamaral ou Taquaral, no
Barigui, em Santa Felicidade, nesta capital, limitando com os lotes 01 e 03, de Francisco Buturi e
Waldemar Nekatschalow, fazendo frente para a estrada que margeia o Rio Barigui, aos fundos
com herdeiros de Francisco Joukoski e Genoveva Falcão, sito na Rua Olympio Trombini, 15.
Indicação fiscal número 35-038-001.00-9, matrícula 85.006 da 9a. CRI de Curitiba. ÔNUS:
PENHORA: R-1, R-2, R-3, R-12. INDISPONIBILIDADE: AV-4, AV-5, AV-6, AV-7, AV-8, AV-9, AV-10,
AV-11, AV-13, AV-14. AV-15, AV-16. DÉBITO DE IPTU R$ 650.891,63 - avaliado em R$
4.500.000,00. 1ª VARA: 0000447-86.2015.5.09.0001(RTOrd) MARCO ANTONIO CORSINI DE
OLIVEIRA X EXCENTRICA COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA A) 2.459 conjuntos
de pijama de inverno, com calça e blusa de manga comprida, de padrões, cores e tamanhos
diversos, novos, referência 168. Avaliado em R$ 154.671,10;B) 167 conjuntos de pijama de
inverno, com calça e blusa de manga comprida, de padrões, cores e tamanhos diversos, em malha
luxo, novos, referência 3108, Avaliado em R$ 11.673,30.C) 34 conjuntos de pijama de inverno,
com calça e blusa de manga comprida, de padrões, cores e tamanhos diversos, novos, referência
2591, Avaliado em R$ 2.240,60.D) 357 blusas de inverno com manga comprida, em malha
canelada, de padrões, cores e tamanhos diversos, novos, referência 952, Avaliado em R$
14.958,30.E) 2.400 peças de roupas diversas (vestidos, blusas, casacos, bermudas), em malha, de
padrões, cores e tamanhos diversos, novos, Avaliado em R$ 72.552,00.
56043-2001-001-09-0-6(RTSum) LUIZ ADRIANO GOMES DE OLIVEIRA X FLORICULTURA
FLORINHA Um veículo VW/Saveiro, ano 1995/1996, placa CCY 4625, chassi
9BWZZZ308SP136291, cor prata, tipo camionete, carroceria aberta. Em estado regular de
conservação e em funcionamento. Renavam 0064.642949-3. DÉBITO DE IPVA/MULTAS R$
459,59 - avaliado em R$ 7.500,00. 6ª VARA: 0001213-66.2011.5.09.0006(RTOrd) MARCIA
HAMPE MAFRA X JOSÉ AUGUSTO CURY FORTES & CIA LTDA Um Buffet armário em madeira
imbuia, entalhada, com sete portas e seis gavetas e quatro espelhos ao fundo, em bom estado de
conservação. Antiguidade restaurada, portas e gavetas sem chave.OBS.: retirado do local
desmontado para facilitação do transporte - avaliado em R$ 58.000,00.
0000759-42.2018.5.09.0006(CartPrec) JOSÉ EDUARDO DA SILVA X INSOL INTERTRADING DO
BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A Um imóvel conjunto comercial sob o nº 1005, sala
comercial, localizado no 10º andar ou 16º pavimento do Condomínio Edifício Business Tower,
situado na Avenida Sete de Setembro, 4.476 e 4.484 nesta capital, construção em alvenaria com
área total construída de 209,58m², com área útil de 88,76m², sendo de área privativa e exclusiva
de 93,36m² e área de uso comum (incluindo uma vaga de garagem) de 116,22m², e fração ideal
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do solo de 0,012429, ou quota de 17,8574m², com as metragens, divisa e confrontações
constantes da matrícula sob nº 49.374 do 6º CRI de Curitiba. ÔNUS: HIPOTECA DE PRIMEIRO
GRAU: R-8. AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO: AV-11, AV-18. INDISPONIBILIDADE: AV-13, AV-14,
AV-15, AV-16, AV-17, AV-27, AV-28, AV-30, AV-32, AV-33, AV-34, AV-41. PENHORA: R-19, R-20,
R-21, R-22, R-23, R-24, R-25, R-37, R-40 DÉBITO DE IPTU R$ 28.231,54 E CONDOMÍNIO R$
91.912,73 - avaliado em R$ 1.700.000,00. 16068-2001-006-09-00-9(RTOrd) ABEL DA PAZ X
ECORA S/A EMPRESA DE CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS Apartamento nº 504-B3,
do tipo V, com área construída privativa de 94,307500m², área construída comum de
17,558596m², totalizando a área construída de 111,866096m², localizado no 4º andar ou 7º
pavimento do bloco B3 do Edifício Portal do Lago, situado na Rua Padre Agostinho, 2885
Bigorrilho, nesta cidade, demais dados, medidas e confrontações conforme matrícula nº 36.543
do 1º CRI de Curitiba. Avaliado em R$ 358.000,00. ÔNUS: HIPOTECA ESPECIAL PRIMEIRO
GRAU: R-2. BLOQUEIO DE BENS: AV-3. INDISPONIBILIDADE: AV-6 Vaga de garagem sob o
número 345 com área construída total de 24.649707m², localizada no 2º pavimento do Edifício
Portal do Lago, situado na Rua Padre Agostinho, 2885 Bigorrilho, nesta cidade, demais dados,
medidas e confrontações conforme matrícula nº 36.544 do 1º CRI de Curitiba. Avaliado em R$
63.000,00. ÔNUS: HIPOTECA ESPECIAL EM PRIMEIRO GRAU: R-2. PENHORA: R-3, R-5.
BLOQUEIO DE BENS: AV-4. INDISPONIBILIDADE: AV-6 DÉBITO DE CONDOMÍNIO R$
80.000,00 E IPTU R$ 5.350,50. 7ª VARA: 0000045-21.2014.5.09.0007(RTOrd) ELLI CANDIDO DA
SILVA X ECODRY SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO TECNOLOGICA LTDA EPP Um veículos
VW/Kombi Furgão, placa AJH 0281, cor branca, Renavam 73.611637-0, Chassi
9BWFB17X7YP014709, carroceria furgão, ano de fabricação/modelo 2000/2000, gasolina.
Condições gerais: estofamento do banco do motorista com várias avarias, em falta os dois
puxadores internos das portas e a manivela do vidro do passageiro, vidro frontal trincado, para
choque traseiro e dianteiro com pontos de oxidação e partes amassadas estando solto o para
choque traseiro, lataria e pintura possui diversos pontos de ferrugem e oxidação com partes
deterioradas, mecânica declarada em funcionamento normal, partes riscadas na extensão da
lataria. DÉBITO DE IPVA/MULTAS R$ 3.502,56 - avaliado em R$ 11.000,00.
0001977-07.2015.5.09.0088(RTOrd) ANA CAROLINE PRUDENCIO SANTOS X LANCHONETE
INÁCIO LUSTOSA ME - Estufa para alimentos, marca Titá Eletrocomerciais, linha Veneza,
elétrica 110v, com 80cm de largura, estado razoável. Avaliado em R$ 190,00; - Estufa para
alimentos, marca Titá, elétrica 110v, com 80cm de largura, estado razoável. Avaliada em R$
210,00; - Freezer vertical, marca Prosdócimo, cor branca, antigo, modelo F21. Avaliado em R$
300,00 - Chapa para lanches, a gás, marca Edanca, estado razoável. Avaliada em R$ 400,00; Refrigerador com porta em vidro, marca Venâncio Metalúrgica, com 4 prateleiras, estado
razoável. Avaliado em R$ 500,00; - Refrigerador Electrolux RDE 32, branco, estado razoável.
Avaliado em R$ 300,00; - Refrigerador Brastemp 380 Clean, branco, estado razoável. Avaliado
em R$ 400,00; - Dois microondas Brastemp Active, cor branca, estado razoável. Avaliado em R$
300,00; - Quatro mesas com tampo em fórmica e pés tubulares, para quatro lugares. Avaliados
em R$ 800,00; - Quatorze cadeiras com estrutura em tubo preta, assento estofado cinza.
Avaliadas em R$ 980,00; - Três banquetas com estrutura em tubo preto, assento cinza. Avaliadas
em R$ 210,00; - Refrigerador sem marca aparente, com porta em vidro, quatro prateleiras.
Avaliadas em R$ 300,00. 8ª VARA: 13214-2001-008-09-00-7(RTOrd) IRINEU JUNIOR BALARUCH
X OPM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Parte ideal do imóvel de matrícula 85.666 do 4º CRI
de Curitiba pertencente à Ulisses da Silva Azevedo Filho o qual consiste num terreno foreiro
localizado na Rua Comendador Macedo, 226 que faz esquina com a Rua Mariano Torre, 515,
possuindo área global de 408m² e no qual se encontra edificado um prédio em alvenaria com três
pavimentos e área global de 973,42m². O edifício possui 3 pavimentos divididos em várias
unidades autônomas (lojas, salas comerciais e um apartamento, sendo a maioria deles locado
para terceiros). Imóvel bastante antigo e com estado de conservação precário, fachada bastante
desgastada. Entretanto possui localização privilegiada para fins comerciais. ÔNUS:
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INDISPONIBILIDADE: AV-3, AV-4, AV-6, AV-7, AV-14. PENHORA: R-5, R-8, R-9, R-10, R-11, R-12,
R-15, R-16 IPTU R$ 6.516,41 - avaliado em R$ 155.000,00. 21320-2014-008-09-00-9(RTOrd)
JACSON LUIS ACHENBRENNER X SILVANI DINIZ Um veículo FORd KA GL, fabricação/modelo
2003/2003, placa AKY 9130, renavam 00806489545, chassi 9BFBSZGDA3B824182, cor prata,
gasolina, em razoável estado, pneus carecas, falta friso lateral, macaco, chave de rodas, triângulo
e calotas. Sem rádio - avaliado em R$ 8.000,00. 11ª VARA: 07135-2015-011-09-00-5(RTOrd)
ALESSANDRA REGINA DOS SANTO CAMPOS DA SILVA X STOCKFER REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL DE FERRO E AÇO LTDA Um sobrado nº A-54, do RESIDENCIAL MONTE REY,
situado à Rua Jorge Brey, esquina com a Rua São Francisco de Sales, Boqueirão, Curitiba, com
frente par a rua interna, com dois pavimentos e com área construída privativa de 71,94m², área
de uso comum real de 0,33m², área total real da unidade de 72,27m², área de implantação da
construção de 35,97m², área do terreno de uso exclusivo de 41,42m², área do terreno de uso
comum de 39,56m², área total do terreno de 116,95m², correspondendo-lhe a fração ideal do solo
de 0,01161 do terreno onde está construído o conjunto, constituído pelo lote nº 1-A, resultante da
unificação dos lotes nºs 1 e 2 da quadra nº 452, da planta Jardim Boqueirão.Indicação Fiscal
84.239.016.053-2. Endereço atualizado: Rua São Francisco de Sales, 142 ? casa A-54, Alto
Boqueirão, Curitiba-Pr. Benfeitorias: sobrado de alvenaria, padrão popular, 3 quartos, sala,
cozinha, banheiro, garagem, num total de 72,27m² de área construída. Ano de construção 1996
em razoável estado. Imóvel ocupado pelo casal Guilherme dos Santos Akatso e Ana Paula Verteb
Faria, inquilinos, tudo conforme matrícula 82.163 do 8º CRI. OBS.: Eventuais débitos de IPTU e
Condomínio serão de responsabilidade do arrematante. ÔNUS: GARANTIA HIPOTECÁRIA: R-2.
PENHORA: R-3, R-9. INDISPONIBILIDADE: AV-7, AV-11. Com a intenção de propiciar lanços
maiores, defiro a possibilidade de pagamento parcelado da arrematação, observado um sinal de
40% do valor total do lanço e o saldo em 10 parcelas mensais, o qual deverá ser apurado mês a
mês, computando-se correção monetária (TRD) e juros simples de 1% ao mês, conforme utilizado
nesta Justiça Especializada para atualização do crédito trabalhista, conforme lei em vigor, e
advertindo que, caso o arrematante não pague qualquer das parcelas mensais perderá em favor
da execução o valor já pago. Ressalto que o valor nominal das parcelas sempre terá que ser pago
nas datas pactuadas, e eventualmente a atualização ante a dificuldade de apuração (nem sempre
as tabelas e índices de atualização pela TR estão disponíveis) é que poderá ser paga no mês
seguinte. DÉBITO DE IPTU R$ 3.810,63 NÃO FOI POSSÍVEL VERIFICAR O VALOR DO
CONDOMÍNIO - avaliado em R$ 180.000,00. 19158-2011-011-09-00-9(RTOrd) DANIEL DE
OLIVEIRA X DEISI HELENA DE MOURA RAKUCKI Lote de terreno sob nº 01 da quadra 8, com
área total de 435,10m² e com demais características, divisas e confrontações constantes da
matrícula 59.761 do 2º CRI de Curitiba. Indicação Fiscal: 78.236.016.000.9. Sobre o imóvel estão
edificados dois sobrados, que possuem dois quartos e demais dependências, novos, porém não foi
possível vistoriar as unidades. Também há uma construção interrompida de mais três unidades.
OBS: Eventuais débitos de IPTU e Condomínio serão de responsabilidade do arrematante.
Levando em conta o considerável valor do imóvel que irá a leilão, defiro a possibilidade de
pagamento parcelado da arrematação, observado um sinal de 40% do valor total do lanço e o
saldo em 10 parcelas mensais, o qual deverá ser apurado mês a mês, computando-se correção
monetária (TRD) e juros simples de 1% ao mês, conforme utilizado nesta Justiça Especializada
para atualização do crédito trabalhista, conforme lei em vigor, e advertindo que, caso o
arrematante não pague qualquer das parcelas mensais perderá em favor da execução o valor já
pago. Ressalto que o valor nominal das parcelas sempre terá que ser pago nas datas pactuadas, e
eventualmente a atualização ante a dificuldade de apuração (nem sempre as tabelas e índices de
atualização pela TR estão disponíveis) é que poderá ser paga no mês seguinte. DÉBITO DE IPTU
R$ 4.986,07 - avaliado em R$ 700.000,00. 30895-1999-011-09-00-5(RTOrd) PAULO ROBERTO
DOS SANTOS X TRANSPORTES DANCINI SANTOS LTDA Um imóvel, registrado sob a matrícula
nº 105.312 do 8º CRI DE Curitiba, com área de 12.581,50m², contendo uma residência em
alvenaria com aproximadamente 400,00m². OBS: Eventuais débitos de IPTU e Condomínio serão
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de responsabilidade do arrematante. ÔNUS: USUFRUTO VITALÍCIO: R-5. INDISPONIBILIDADE:
AV-6. PENHORA: R-7. Levando em conta o expressivo valor do imóvel que irá a leilão, conforme
reavaliação de f. 580 (R$ 4.380.000,00), defiro a possibilidade de pagamento parcelado da
arrematação, observado um sinal de 40% do valor total do lanço e o saldo em 10 parcelas
mensais, o qual deverá ser apurado mês a mês, computando-se correção monetária (TRD) e juros
simples de 1% ao mês, conforme utilizado nesta Justiça Especializada para atualização do crédito
trabalhista, conforme lei em vigor, e advertindo que, caso o arrematante não pague qualquer das
parcelas mensais perderá em favor da execução o valor já pago. Ressalto que o valor nominal das
parcelas sempre terá que ser pago nas datas pactuadas, e eventualmente a atualização ante a
dificuldade de apuração (nem sempre as tabelas e índices de atualização pela TR estão
disponíveis) é que poderá ser paga no mês seguinte. DÉBITO DE IPTU R$ 13.183,20 - avaliado
em R$ 4.379.981,50. 12ª VARA: 07161-2014-012-09-00-9 (RTOrd) CLAUDIA RIBEIRO
VASCONCELOS X CENTRO INTEGRADO DE ENSINO LTDA Imóvel constituído pelo lote nº 229
da Planta Pilarzinho, com Indicação Fiscal de 710090120006 do Cadastro Municipal, medindo
11,00m de frente para a Rua Dona Branca do Nascimento Miranda, nesta Capital, confrontando
com a casa de número 228, onde mede 30,00m e nos fundos com o lote número 233, onde mede
11,00m, de forma retangular, perfazendo 330,00m², contendo uma casa que recebe o número
649. A Casa de alvenaria presente no imóvel foi construída em 1968, reformada, com área de
193,80m². Demais dados e confrontações constantes da Matricula nº 3.243 do 1º CRI de CuritibaPR. ÔNUS: INDISPONIBILIDADE: AV-13, AV-14, AV-16, AV-17, AV-18, AV-19, AV-20, AV-21,
AV-26, AV-27, AV-29, AV-31, AV-32, AV-33, AV-36, AV-37, AV-39, AV-42. PENHORAS: R-23, R-24,
R-25, R-34, R-35, R-38 DÉBITO DE IPTU R$ 6.654,64 - avaliado em R$ 600.000,00.
27693-2012-012-09-00-0(RTOrd) NEUZA ALVES FROES X CLOVIS GOBBI - Vaga sob nº 42,
localizada no 2º subsolo do Edifício Montefiori, com área privativa de 10,000m², área de uso
comum de 14,6960m² e área total de 24,6960m²; estando demais limites e confrontações do lote
de terreno no qual o edifício onde está localizada descritos na matrícula nº 40.789 do 5º CRI de
Curitiba. ÔNUS: AÇÃO DE EXECUÇÃO: AV-2. ARRESTO: R-5. PENHORA: R-7, R-11, R-12
DÉBITO DE IPTU R$ 2.485,84 - avaliado em R$ 77.000,00. 03628-2011-012-09-00-9(RTOrd)
NEUTON PEREIRA DO NASCIMENTO X PROJETO Lote de terreno nº 05, da quadra 02, da
Planta Vivendas Janaína, situado no bairro Tatuquara, nesta cidade de Curitiba, localizado no
lado ímpar do logradouro, 42,47m de distância da esquina com a Rua Projetada de Código
W-355, de forma irregular, medindo 7,16m de frente para a Rua 01 de código W-346, pelo lado
direito de quem da frente do imóvel o observa, mede 25,20m e confronta com o lote nº 04, pelo
lado esquerdo mede 26,69m e confronta com o lote nº 06 e na linha de fundos, onde mede 7,00m,
confronta com a Rua 02 de código w-346, fechando o perímetro e perfazendo a área total de
181,60m², sem benfeitorias. Matrícula 111.758 8º CRI, Indicação Foscal Setor 87, quadra 743,
lote 005.000, Rua Domingos Bueno do Amaral, 49, Campo do Santana - avaliado em R$
83.420,78. 07346-2006-012-09-00-3(RTOrd) AMOS PEDRO FERANDES X H. H. ALVES
GUIMARÃES COMÉRCIO DE PNEUS (HONES PNEUS) Uma moto Honda C100 Niz, 96cc, cor
azul, placa AKM 3412, em mau estado, ano 2002/2002, Renavam 0079.072731-5. DÉBITO DE
IPVA/MULTAS R$ 1.715,76 - avaliado em R$ 1.100,00. 0060-1998-012-09-00-2(RTOrd) VILSON
LUIZ LAKOSKI X METALURGICA METALSOFT LTDA (MASSA FALIDA) Apartamento nº 13, TIPO
A-3 DO 1º andar do Prédio Parque Residencial Fazendinha, localizado nesta capital, no lugar
denominado Fazendinha, possuindo área útil de 72,85 m2, no área exclusiva de 77,63m2 comum
de 7,65m2, nas partes de propriedade comum do prédio e a área total e corresponde a 85,27m2,
cabendo ainda ao referido apartamento uma área correspondente de 0,50m2, no centro
comunitário e casas de zeladores, de propriedade e uso comum a todo conjunto e a respectiva
fração ideal do solo de 1,257733 por metro quadrado de área construída, equivalente a quota de
107,875m2 do terreno. Apartamento possui três quartos e dois banheiros, sala, cozinha. Tudo
conforme matrícula nº 11774 da 6ª C.R.I. de Curitiba-PR. ÔNUS: HIPOTECA ESPECIAL DE
PRIMEIRO GRAU: R-3. PENHORA: R-5, R-6, R-7. INDISPONIBILIDADE: AV-8, AV-9, AV-10.
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DÉBITO DE CONDOMÍNIO R$ 347.709,51- avaliado em R$ 200.000,00. 16ª VARA:
0001104-51.2013.5.09.0016 MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA X FREDERICO ZAPPELINI
FERNANDES LUZ Imóvel: apartamento nº 33, localizado no 3º andar, do tipo I, do Edifício Saint
Marteen, situado nesta capital, Travessa Raphael Francisco Greca, 225, com área privativa de
116,1300m², área comum de 22,4000m², área de estacionamento com local privativo no subsolo
para um veículo, vinculado ao apartamento correspondente com 31,5200m², com área total de
170,0500m2, com demais características e confrontações consoante matrícula nº 52.271 do 5º
CRI de Curitiba. O imóvel possui 3 quartos, sendo um deles com suíte. O edifício possui
aproximadamente 30 anos. ÔNUS: ARRESTO: R-2, R-3, R-4 DÉBITO DE IPTU R$ 18.249,05 E
CONDOMÍNIO R$ 794,55 - avaliado em R$ 570.000,00. 18ª VARA:
28100-2015-652-09-00-4(RTOrd) JEFERSON PEREIRA DOS SANTOS X CRIAÇÃOCWB
INDÚSTRIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ENTRETENIMENTO LTDA. FIAT DUCATO
MAX, ano/modelo 2009/2009, placa AK /8128, chassi 93W245G3392044794, renavam
00201696746. DÉBITO DE IPVA/MULTAS R$ 2.093,37 CONSTA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM
FAVOR ITAÚ UNIBANCO S/A - avaliado em R$ 44.000,00. 19ª VARA: 16339-2014-028-09-00-8
EMERSON DE LIMA X GRÁFICA MONTEIRO LTDA - Uma impressora Roland 200, bicolor, off
set, ano de fabricação 1996, número de série 26207B, em bom estado de conservação. Avaliado
em R$ 105.000,00; - Uma guilhotina Kravec, semi automática, 82 cm de boa, modelo 2000G, em
regular estado de conservação. Avaliado em R$ 18.000,00. 36067-2013-028-09-00-1(RTOrd)
MARCOS DE SOUZA MACHADO X A V R INSTRUMENTAL TECNICO E CIENTÍFICO LTDA Uma
máquina injetora de plásticos marca ROMI, modelo TGR 150, nr de série 1500551, com
capacidade de pressão de 150 toneladas e 180 gramas de injeção, em bom estado de conservação
e funcionamento - avaliado em R$ 18.000,00. 20ª VARA: 0010408-30.2016.5.09.0029(RTOrd)
HERINSON DOS SANTOS PEREIRA DA SILVA X M O CENTRO AUTOMOTIVO E LAVA CAR
LTDA ME Uma máquina de solda, marca Prodelec, modelo Dynatig 600 motor monofásico avaliado em R$ 6.000,00. 22ª VARA: 01260-2015-084-09-00-1(RTSum) ANDRESSA MILANI X
ANGELA MARIA DE OLIVEIRA ARTIGOS DO VESTUÁRIO Um vestido tomara que caia bordados
em cristais Svarovski, na cor roxa, com trelissa nas costas, novo, tecido em organza, longo.
Avaliado em R$ 500,00 Dois vestidos de noiva, branco, tomara que cais, em cetim italiano
branco, com bordados em pedras e strass, usado, longo. Avaliado em R$ 250,00; Um vestido de
noiva, branco, com alças, em rendas, longo, com cauda, novo. Avaliado em R$ 350,00. 23ª VARA:
0011399-23.2016.5.09.0088(RTOrd) DULCIDIO FERREIRA DE MATOS FILHO X RODOJAN
TRANSPORTES LTDA Um caminhão Imp/M.Benz 709 - 2 eixos, fabricação/modelo 1994/1995, cor
branca, placa AFL 1509, pneus regulares, sem estepe, quilometragem sem verificar, 1 jogo de
chaves, sem funcionamento, em regular estado de conservação, com carroceria baú com logotipo
da Rodojan, com rasgos laterais. Para brisa que brado, para choque avariado, retrovisor à
esquerda quebrado, lataria avariada, sem equipamentos obrigatórios. DÉBITO DE IPVA/MULTAS
R$ 2.617,65 - avaliado em R$ 29.000,00. Um caminhão Imp/M.Benz L 1620, com 2 eixos,
fabricação/modelo 2000/2000, cor vermelha, placa AJN 3971, pneus regular estado, sem estepe,
quilometragem sem verificar, sem funcionamento, em regular estado de conservação, com
carroceria baú com logotipo Rodojan, com rasgos nas laterais, sem um eixo diferencial, sem
bomba injetora. Pneus da frente carecas, lataria avariada e enferrujada. Sem alternador, sem
banco do carona, sem bateria, cabine em péssimo estado. DÉBITO DE IPVA/MULTAS R$
5.246,14 - avaliado em R$ 40.000,00. 15006-2014-088-09-00-5(RTOrd) JULIO CESAR BARBOSA X
J VILICAR COM E CONSIGNAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA Um veículo IMP/Volvo S 40 2.0T, placa
AOQ 0002, chassi YV1VS29691F628906, ano 2000/2001, cor prata, Renavam 0074.900634-0,
gasolina. Conservação: vidro de parabrisa dianteiro trincado, pintura desbotada, em bom estado
geral funcionando. DÉBITO DE IPVA/MULTAS R$ 6.392,74 - avaliado em R$ 22.500,00.
32271-2009-088-09-00-0(RTOrd) ELIZA FACHIN FREITAS X CICHON & MARQUES LTDA veículo
Citroen C3 GLX 16 16V, placa AEP 1505, chassi 935FCN6A85B729966, Renavam 85.549357-7,
gasolina, ano de fabricação/modelo 2005/2005, cor preta. Situação geral do veículo: estava
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exposto ao ar livre, com chave, estofamento em bom estado, em falta um friso do teto, com step,
macaco, chave de roda e triângulo, uma lanterna traseira está quebrada, as 4 maçanetas com
pintura descansando, para choque dianteiro com pequeno quebrado, pintura descascando no
capô e no teto, para choque dianteiro e traseiro raspado nas laterais, não foi possível verificar
sua mecânica, motor e partes internas pois o capô não abre, pintura no geral apresentando
desgastes típicos de exposição ao tempo, o teto está amassado. DÉBITO DE IPVA/MULTAS R$
6.460,22 - avaliado em R$ 13.000,00. 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 à disposição dos interessados para
vistoria, desde que anteriormente agendados o dia e a hora junto ao Leiloeiro. Nos termos da
nova redação do Art. 78 da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria - Geral da Justiça do
Trabalho, determina a alienação de bem(ns), e por ordem judicial, faz-se constar expressamente
do edital, além dos requisitos do art. 886 do CPC, a isenção do arrematante/alienante dos
créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a
posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a
tais bens, ou a contribuições de melhoria da União, Estados, Municípios e Distrito Federal, salvo
quando conste do título a prova de sua quitação, seja em hasta pública ou em alienação
particular, estejam ou não inscritos na dívida ativa (art. 130, parágrafo único, do CTN), (Incluído
pelo Ato Nº 10/GCGJT, de 18 de agosto de 2016). Segundo o artigo 18 da Resolução n° 236 do
CNJ Conselho Nacional de Justiça, os bens serão vendidos ad-corpus, ou seja, no estado de
conservação em que se encontram, sem garantia, constituindo ônus de o interessado verificar
suas condições, antes das datas designadas para alienação judicial. Também com fundamento no
artigo 29 da Resolução n° 236 do CNJ Conselho Nacional de Justiça, às despesas e os custos
relativos à desmontagem, remoção, transporte patrimonial e transferência dos bens correrão por
conta dos arrematantes. 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, os cônjuges, os credores hipotecários, 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. De acordo com a redação do artigo 7º da Resolução n° 236 do CNJ/Conselho Nacional de
Justiça, além da comissão sobre o valor de arrematação, a ser fixada pelo magistrado (art. 884,
parágrafo único), no mínimo de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação (art. 24,
parágrafo único, do Decreto 21.981/1932), a cargo do arrematante, fará jus o leiloeiro público ao
ressarcimento das despesas de remoção, guarda e conservação dos bens, desde que
documentalmente comprovadas, na forma da lei. 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. Caso os Exequentes, 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, e os meios com fulcro no Artigo 888 da CLT e nos Artigos
272, 273, 274 e 275 da Lei 13.105/2015. 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,
28 de janeiro de 2019 - Plínio Barroso de Castro Filho – Leiloeiro Judicial.
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