
Raimundo Magalhães de Moraes
Leiloeiro Judicial – Mat. 678.

EDITAL DE VENDA DIRETA:

Raimundo Magalhães de Moraes, Leiloeiro Judicial e Depositário Judicial Particular, Matrícula JUCEPAR 678 com determinação do 

MM. Juiz da 2ª Vara do Trabalho de Umuarama, venderá na modalidade de Venda Direta (Resultando negativas as hastas 
públicas designadas, o Leiloeiro ficará autorizado a efetuar a venda direta do bem penhorado, no prazo 
de 60 (sessenta) dias, a contar da data da última hasta negativa, pela melhor oferta, na forma do art. 
888, § 3º, da CLT c/c art. 880 do CPC/15, e Ordem de Serviço nº 01/2016 deste Juízo, no que for 
aplicável, fazendo uso de toda a publicidade de praxe utilizada nos leilões, incluindo-se a publicação de 
edital) os bens penhorados e lavados a leilão nos dias 05 e 06 de abril de 2021 nos autos abaixo: ATOrd 0000306-

60.2018.5.09.0325, Imóvel de matrícula 24.644, avaliado em R$412.000,00, ATOrd 0000405-93.2019.5.09.0325, bens diversos, 

avaliados em R$197.818,00, ATOrd 0000599-93.2019.5.09.0325, imóvel de matrícula n.15.186, avaliado em R$400.000,00, ATOrd 

0000663-11.2016.5.09.0325, imóvel de matrícula nº 10.173, avaliado em R$350.000,00, ATOrd 0000732-38.2019.5.09.0325, A – 

imóvel de matrícula nº 22.617, avaliado em R$100.000,00; B - matrícula nº 3.071, avaliado em R$200.000,0031/03/2021; C - matrícula 

nº 22.615, avaliado em R$250.000,00; D - matrícula nº 3.070, avaliado em R$350.000,00. Obs: Os imóveis deverão ofertados para 

alienação individualmente, na seguinte ordem: matrícula nº 22.617; matrícula nº 3.071; matrícula nº 22.615 e matrícula nº 3.070, 

sendo que havendo lance concretizado em qualquer um dos imóveis, deverá o leiloeiro suspender a hasta em relação aos demais 

imóveis ainda não licitados, ATOrd 0000853-66.2019.5.09.0325, Uma estrutura de concreto armado, avaliado em R$30.000,00, 

ATOrd 0001379-38.2016.5.09.0325, FRAÇÃO IDEAL DE 12,5% da matrícula n.5.368, avaliado em R$225.000,00, ATSum 0000823-

31.2019.5.09.0325, maquinas de costura, avaliação total R$12.000,00, ATSum 0000824-16.2019.5.09.0325, máquinas de costura, 

avaliadas em R$12.000,00, ATSum 0001223-79.2018.5.09.0325, Fração ideal de 6,25% da matrícula n. 4.628, avaliado em 

R$15.625,00, ATSum 0001263-61.2018.5.09.0325, Imóvel de matrícula n.9.462, avaliado em R$250.000,00, CartPrecCiv 0000177-

50.2021.5.09.0325, Imóvel de matrícula n.8.654, avaliado em R$360.000,00, ExTAC 0000143-46.2019.5.09.0325, Imóvel de matrícula 

nº 55.790, avaliado em R$1.500.000,00. A relação e descrição completa dos bens está disponível no site www.rmmleiloes.com.br

Umuarama-PR, 18:08, – Raimundo Magalhães de Moraes - Leiloeiro Judicial.


