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EDITAL DE LEILÃO: 
 

Dia 06 de abrilde 2.021, às 15:00 horas Será oferecido o bem pelo valor de avaliação, não havendo interessados, será 
oferecido pela melhor oferta. 

 

Dia 06 de abril de 2.021, às 15:15 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 Maestro – Rua Santos Dumont, 2959 - Toledo – PR e/ou NA PLATAFORMA: 
https://www.rmmleiloes.com.br 

 

RAIMUNDO MAGALHÃES DE MORAES, Leiloeiro Judicial, registrado na JUCEPAR sob o número 678 devidamente autorizado e 
designado pelo Exmo. Sr. Dr. Fabrício Sartori, Juiz Titular da1ª Vara do Trabalho de Toledo-PR, para realizar os atos 
expropriatórios através de hasta pública, venderá em Público 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 hasta, 
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 hasta, serão novamente oferecidos nas mesmas condições da primeira data. Sendo os processos e os 
bens a seguir descritos: ATOrd 0000274-55.2015.5.09.0068, SONIA MARA DA SILVA X TEIA JEANS INDUSTRIA E COMERCIO 
DE CONFECCOES LTDA - EPP E OUTROS.: 1.000 (mil) protetores faciais para profissionais de saúde, marca KWP, avaliado em 
R$28.000,00, ATOrd 0000231-55.2014.5.09.0068, SIDNEY THOME X LAMBARET TRANSPORTE LTDA - ME.: Cota parte ideal 
do imóvel com área de 6.175,5 m², referente a 50% do quinhão de 12.351 m² (17,013%),pertencente ao sócio da ré Sr. VALDINEI 
ANTUNES LAMBARET, do lote rural nº 9, perímetro da Fazenda Britânia, Município de Toledo/PR, com área total de 72.600 m², 
com os limites e confrontações especificadas na matrícula nº 13789 do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Toledo/PR. 
Localização: Linha Toledo (estrada Toledo-São Luís do Oeste). Benfeitorias: acesso asfaltado. Sem construções, avaliado em 
R$370.000,00, ATOrd 0000456-75.2014.5.09.0068, SALVADOR FERREIRA BUENO X A.S.TEIXEIRA -  GESTORA AMBIENTAL 
DE REFLORESTAMENTO - ME E OUTROS.: Veículo Peugeot Partner Furg, ano/modelo 2011/2012, placas KVS-9689, chassi 
8AEGCN6AVCG511144, cor branca, lataria e pintura em bom estado, sem avarias aparentes, apresentando pequenos riscos e 
amassados, vidros e retrovisores em perfeito estado, combustível alcool/gasolina, pneus em regular estado, bancos em bom 
estado, marcando 73.211 km, veículo funcionando e em uso pelo destinatário/proprietária, que relatou que o motor não está em 
perfeitas condições. OBS: Provavelmente já está bloqueado em outros autos. O bem é utilizado para trabalho do esposo Amadeu 
Stimer Teixeira, que trabalha como pintor, segundo declarou a Sra. Rosalina, avaliado em R$19.700,00, ATOrd 0000845-
60.2014.5.09.0068, ANDREA LUCAS DOS SANTOS WESTPHALEN X D. MATIAS DE OLIVEIRA EIRELI  - ME E OUTROS.: A - 
Uma maquina de costura industrial, tipo/modelo fechadeira de braço, marca Brother, BT6-B924-O1B Nº 16411225, em 
funcionamento. Maquina em estado de conservação geral compatível com o tempo de uso, avaliado em R$3.500,00, B - Uma 
maquina de costura industrial, tipo Pespontadeira fixa, marca Sunspecial, modelo SST-872-7, n GW000104, e funcionamento. 
Maquina em estado de conservação geral compatível com o tempo de uso, avaliado em R$3.500,00, C - Uma maquina de costura 
industrial, tipo Interlock, marca Siruba, modelo 757 FX 516X2-56, em funcionamento. Maquina em estado de conservação geral 
compatível com o tempo de uso, avaliado em R$2.500,00, D - Uma maquina de costura industrial, tipo espelhadeira, marca Siruba, 
modelo F0075, nº W722388, em fncionamento. Maquina em estado de conservação geral compatível com o tempo de uso, avaliado 
em R$3.000,00, E - Uma maquina de costura industrial, tipo reta eletrônica, marca Sunstar, modelo KM-250B-75, em 
funcionamento. Maquina em estado de conservação geral compatível com o tempo de uso, avaliado em R$2.000,00, F - Uma 
maquina de costura industrial tipo pespontadeira, marca Zoje, modelo Z18720A-5, Nº 110801018, em funcionamento. Maquina em 
estado de conservação geral compatível com o tempo de uso, avaliado em R$2.600,00, G - Uma maquina de costura industrial, tipo 
fechadeira de braço, marca Sansei, modelo TK-925PL, em funcionamento. Maquina em estado de conservação geral compatível 
com o tempo de uso, avaliado em R$3.500,00, H - (03) Três maquinas de costura industrial, tipo reta eletrônica, marca Sunspecial, 
modelo CG-6710HD3, nºs 1116121100800168, 1116121100800098 e 1116121100700194, em funcionamento. Maquinas em 
estado de conservação geral compatível com o tempo de uso, avaliado cada uma em R$2.000,00, totalizando R$6.000,00. Obs: 
encontradas apenas duas máquinas, segundo declarado pelo Sr. Matias de Oliveira, o terceiro equipamento está atualmente em 
manutenção em outro local, I - Uma maquina de costura industrial, tipo travete, marca Sunspecial, modelo SS2000T-J6-H, nº 
110801018, em funcionamento. Maquina em estado de conservação geral compatível com o tempo de uso, considerando que a 
maquina encontra-se atualmente em manutenção, avaliado em R$9.500,00, J - Veículo VW/Kombi Furgão, AEJ-5834, renavam 
0061737995-5, chassi 9BWZZZ21ZRP004297. Veículo em estado de conservação geral regular, lataria com avarias, pneus 
carecas, parte interna (bancos) ruim, avaliado em R$4.000,00, K - Veículo R/Claser RCA PB500, placa AXP-1491, renavam 
0058800744-7, chassi 9A9APB500D1ES3100. Veículo em estado de conservação geral ruim, apenas a parte estrutural permanece 
hígida, necessária reforma, avaliado em R$1.500,00, avaliação total R$42.100,00, ATOrd 0001057-76.2017.5.09.0068, JOAO 
PEDRO DE PAULA X BETON STEEL - EIRELI - ME.: A - Barracão de 11,00x16,80m = 184,80m² com altura livre em 4,70. 
Descrição dos materiais: 01 - 10 blocos 60x60x85cm; 30,00m de estacas 30cm; serviços para escavação dos blocos e estacas, 02 - 
10 Postes de concreto armado 19x30crn com 5,70m; 03 - Estrutura metáIica: 04 - Tesouras metálicas treliçadas com 1,00m; 



 

 

 

  
 
Raimundo Magalhães de Moraes 
Leiloeiros Judiciais – Mat. 678. 
(41) 98415-6982 
 

 
168,OOm de terças metálicas; (cobertura) Contravento e agulhamento ferro mecânico; pintura em esmalte sintético de ferragens, 04 
- Cobertura metálica: 184,80m de telhas de aluzinco trapezoidal; (cobertura), 17 cumeeiras de aluzinco; 800 parafusos broncantes, 
Avaliado em R$34.000,00, B - Fechamento lateral do barracão com placas de concreto, nos 50,60m corridos por 4,70m de altura. 
Descrição dos materiais: 237,82m² de fechamento com placas de concreto com 8cm de espessura; maciça; Aplicação de mastique 
nas juntas; Mão-de-obra para instalação das mesmas, avaliado em R$31.150,00, avaliação total R$65.150,00, ATOrd 0001292-
77.2016.5.09.0068, JOSE DOS SANTOS X BEM FEITO MÓVEIS PLANEJADOS e outros.: M. BENZ / A160, Ano/Modelo: 
2003/2004, Placa: DMB-6864, Chassi: 9BMMF33E74A051941, RENAVAM 0081.141163-0, a gasolina, cor verde, em regular estado 
de conservação. Obs: Motor fundido, avaliado em R$7500,00, ATOrd 0001372-07.2017.5.09.0068, ZENO LUIZ GUANDALIN X E. 
L. FRANCO E CIA LTDA - EPP.:A - Maquina dosadora de pigmento para tinta imobiliária da marca Santini - Automatic Dispenser, 
modelo A3, série nº 1108220A312001, 220 V, equipada com CPU e monitor, em perfeito estado de conservação e funcionamento, 
avaliada em R$14.000,00, B - Maquina misturadora de tinta pigmentada, marca Junqueira, modelo MJ 51.3, nº de série 111.2911 - 
C, 220 V, em bom estado de conservação e funcionamento, avaliada em R$5.000,00, avaliação total R$19.000,00, ATOrd 
0001484-16.2014.5.09.0121, SIMONE VARGAS X SCHAEFFER & FUSINATTO LTDA - ME E OUTROS.: A - Uma maquina de 
costura industrial, tipo/modelo fechadeira de braço, marca Brother, BT6-B924-O1B Nº 16411225, em funcionamento. Maquina em 
estado de conservação geral compatível com o tempo de uso, avaliado em R$3.500,00, B - Uma maquina de costura industrial, tipo 
Pespontadeira fixa, marca Sunspecial, modelo SST-872-7, n GW000104, e funcionamento. Maquina em estado de conservação 
geral compatível com o tempo de uso, avaliado em R$3.500,00, C - Uma maquina de costura industrial, tipo Interlock, marca Siruba, 
modelo 757 FX 516X2-56, em funcionamento. Maquina em estado de conservação geral compatível com o tempo de uso, avaliado 
em R$2.500,00, D - Uma maquina de costura industrial, tipo espelhadeira, marca Siruba, modelo F0075, nº W722388, em 
fncionamento. Maquina em estado de conservação geral compatível com o tempo de uso, avaliado em R$3.000,00, E - Uma 
maquina de costura industrial, tipo reta eletrônica, marca Sunstar, modelo KM-250B-75, em funcionamento. Maquina em estado de 
conservação geral compatível com o tempo de uso, avaliado em R$2.000,00, F - Uma maquina de costura industrial tipo 
pespontadeira, marca Zoje, modelo Z18720A-5, Nº 110801018, em funcionamento. Maquina em estado de conservação geral 
compatível com o tempo de uso, avaliado em R$2.600,00, G - Uma maquina de costura industrial, tipo fechadeira de braço, marca 
Sansei, modelo TK-925PL, em funcionamento. Maquina em estado de conservação geral compatível com o tempo de uso, avaliado 
em R$3.500,00, H - (03) Três maquinas de costura industrial, tipo reta eletrônica, marca Sunspecial, modelo GC-6710HD3, nºs 
1116121100800168, 1116121100800098 e 1116121100700194, em funcionamento. Maquinas em estado de conservação geral 
compatível com o tempo de uso, avaliado cada uma em R$2.000,00, totalizando R$6.000,00. Obs: encontradas apenas duas 
máquinas, segundo declarado pelo Sr. Matias de Oliveira, o terceiro equipamento está atualmente em manutenção em outro local, I 
- Uma maquina de costura industrial, tipo travete, marca Sunspecial, modelo SS2000T-J6-H, nº 110801018, em funcionamento. 
Maquina em estado de conservação geral compatível com o tempo de uso, considerando que a maquina encontra-se atualmente 
em manutenção, avaliado em R$9.500,00, J - Veículo VW/Kombi Furgão, AEJ-5834, renavam 0061737995-5, chassi 
9BWZZZ21ZRP004297. Veículo em estado de conservação geral regular, lataria com avarias, pneus carecas, parte interna 
(bancos) ruim, avaliado em R$4.000,00, K - Veículo R/Claser RCA PB500, placa AXP-1491, renavam 0058800744-7, chassi 
9A9APB500D1ES3100. Veículo em estado de conservação geral ruim, apenas a parte estrutural permanece hígida, necessária 
reforma, avaliado em R$1.500,00, avaliação total R$42.100,00, ATSum 0000099-56.2018.5.09.0068, IRENE KNOBLACH X 
GUEDES & OLIVEIRA LTDA - ME.: uma máquina de solda Mig Balmer 250 MK, em bom estado de conservação geral, avaliado 
em R$4.500,00, ATSum 0000220-50.2019.5.09.0068, CLOVIS BRUISMA MARTINS X MJR CONSTRUCOES EIRELI - ME.: 
Veículo FORD/ESCORT 1.0 HOBBY, Ano fabricação/modelo: 1994/1995, Placa BRA-7024, chassi 9BFZZZ54ZRB620082. Veículo 
em estado geral de conservação ruim. Ao que parece encontra-se exposta a ação do tempo (sol e chuva) já há algum periodo. 
Lataria, pintura e pneus regulares. A parte interna (painel e estofados) está bastante comprometida, além de possuir muita sujeira e 
lixo. Além disso não foi possível aferir se o veículo está funcionando, avaliado em R$3.500,00, CartPrec 0000306-
55.2018.5.09.0068, ADEILDO VELOSO BRAGA X NILTON ANDRADE.: Cota parte de 12,5% pertencente ao réu NILTON 
ANDRADE do lote urbano nº 06 da quadra 532, com área de  490,0m², (quatrocentos e noventa metros quadrados), situado no 
Loteamento PARQUE INDUSTRIAL ZENNI, nesta cidade de Toledo - PR, com as seguintes confrontações: AO LESTE: Numa 
distancia de 14,0 metros com a Rua Paraná, AO OESTE: Numa distancia de 14,0 metros com o Lote nº 01: AO NORTE: Numa 
distancia de 35,0 metros com o lote nº 05; AO SUL: Numa distancia de 35,0 metros com o lote nº 07. Matricula - 32715 do 1º 
Serviço de Registro de Imóveis de Toledo. Benfeitorias não averbadas: Construção em madeira de aproximadamente 90 metros 
quadrados; Construção em alvenaria de aproximadamente 50 metros quadrados. Avaliado em sua totalidade em R$300.000,00, 
perfazendo a cota parte em R$37.500,00, RTOrd 0000439-68.2016.5.09.0068, ANTONIO MARCOS NICHETTI X FUNDICAO 
TRES IRMAOS LTDA - ME e outros.: 06 (seis) aquecedores para aviários, HD Diesel G 10, trifásicos, semi-novos (reformados), 
com motor de 04 CV e kits de queimadores diesel novos em cada um, avaliados individualmente em R$ 23.000,00, totalizando 
R$138.000,00, TutCautAnt 0000777-13.2014.5.09.0068, ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS E OUTROS X D. MATIAS DE 
OLIVEIRA EIRELI  - ME E OUTROS.: A - Uma máquina de costura, marca Siruba, espelhadeira, modelo F007K, série W722-388, 
avaliada em R$3.000,00, B - Uma máquina de costura, marca Sun Star, reta eletrônica, avaliada em R$1.500,00, C - Uma máquina 
de costura marca VibeMac, "fazer barras", V263900, avaliada em R$4.000,00, D - 270 shorts jeans, de tamanhos variados, 
avaliados em R$300,00 cada um, totalizando em R$8.100,00, avaliação total R$16.600,00, ATOrd 0000401-56.2016.5.09.0068, 
CLEBER VITO DA SILVA X SCHUHMANN CONSTRU ES LTDA e outros.: Veículo GM/Vectra Sedan Elite, placa AIM-8005, 
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renavam 0021252802-5, chassi 9BGAC69C0AB276969, ano 2010/2010, alcool/gasolina. Veículo em estado geral de conservação 
regular, estofado do banco do motorista com avarias, pneus em bom estado, porta traseira do lado direito amassada, veículo com 
estepe, avaria do lado direito inferior, avaliado em R$29.000,00, ExTAC 0001584-72.2010.5.09.0068, MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
TRABALHO X IRINEU PICININI CONSULTORIA TRABALHISTA e outros.: Veículo I/Peugeot 207 HB XR, placa AUS-5518, 
renavam 0039.401505-3, chassi 8AD2MKFWXCG018388, ano 2011/2012, cor prata, alcool/gasolina. Veículo em razoável estado 
de conservação e funcionamento., avaliado em R$21.000,00.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. Os créditos tributários provenientes de impostos incidentes sobre o bem 
arrematado, até a data da realização da hasta pública, não serão de responsabilidade do arrematante, conforme dispõe o parágrafo 
único do art. 130, do Código Tributário Nacional. Demais despesas e ônus, inclusive as despesas de publicação de edital, serão por 
conta dos arrematantes. Ficam cientes os arrematantes que receberão os 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, os cônjuges, 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 da data do 
deferimento da arrematação e/ou adjudicação, independentemente de intimação. 
Toledo-PR, 12 de março de 2021, –Raimundo Magalhães de Moraes - Leiloeiro Judicial. 
 
 


