
Edital de Praça e leilão: dia 18/01/2019 e 08/02/2019 às 10:00h se feriado, primeiro dia útil, 
subseqüente = local: Rua Senador Acciolly Filho, 1625-CIC- Curitiba-PR: Paulo Setsuo 
Nakakogue, leiloeiro Público Oficial, matricula nº 625, devidamente autorizado pelos Srs. 
Drs. Juízes do Trabalho, no exercício da Titularidade das Varas Trabalhistas, venderá, em 
público leilão, conforme Art. 888 da Cl T, no dia, hora e local supracitados,os bens objetivo 
de penhora das ações trabalhistas, nas condições indicadas neste Edital, a seguir descritos: 
Juiz(a) do Trabalho, Drº(a). Leonardo Vieira Wandelli da 5ª Vara do Trabalho de São José 
dos Pinhais a saber: 
Autos nº0000816-13.2017.5.09.0130: Bruno Alves da Rosa x Scandian Serviços e Comércio 
de Pisos Eireli-ME x JJF Scandian Pisos Ltda. 48,18m2de Piso Modelo “Piso Engenheirado 
Cumaru” de medidas 10mm x 76,20mm, com valor unitário R$ 125,00. Total R$ 6.022,50; 
Autos nº 0000617-93.2014.5.09.0130: Leila Rosa Ribeiro x Valdete da Silva Machado-ME x 
Rodrigo Machado Vieira Zacarias x Valdete da Silva Machado; 01 Piscina de Bolinhas, 
coloridas, tamanho 1,50m x 1,5m com teto e com 9 tatames de EVA coloridos, com poucas 
bolinhas.(não cobre o chão)Total R$ 350,00;01 Geladeira duplex Eletrolux, modelo Super 
Freezer DC 34 cor branco, tamanho 0,55m x profundidade 0,60 x altura 1,60m, capacidade 
260 litros em funcionamento normal em bom estado de conservação,Total R$  500,00; 01 
Fogão Esmatec modelo 6007, nº série 11030931069292, cor branco, em péssimo estado de 
conservação, em funcionamento.Total R$ 150,00; 01 Freezer horizontal Electrolux modelo 
H160, série 056010, cor branca,com capacidade para 154 litros, em péssimo estado de 
conservação, não testado o  funcionamento. Total R$ 400,00; 01 Cofre Mojiano, cor cinza, 
tamanho 0,40m x profundidade 0,40m x altura 0,85m, em estado regular, a destinatária não 
sabe o segredo nem o conteúdo esta trancado faz anos.Total R$ 450,00; 01 TV LG 
42PQ20R-MA, nº série 906AZZX7F949, cor preta, 42 polegadas, bom estado de 
conservação funcionando. Total R$  600,00; Total Geral R$   2.450,00; Autos nº 0001503-
24.2016.5.09.0130:Sergio Verneck x R-Zeni- Estruturas e Construções Civis Ltda., 01 
Máquina alisadora de piso/ acabadora de piso, marca Toyama Pouver Products motor 4 
tempos a gasolina, modelo TF90FX1,270cc, potência 9,0HP, rotação 3600rpm, com 
aproximadamente 5 anos de uso em bom estado geral de conservação.Autos nº0000041-
03.2014.5.09.0130: Josmar José Sopschuk x Val Cellas Car Comércio de Peças Ltda-ME x 
Auto Peças São Cristovão Ltda-ME x Fabiano José Rodrigues x  Giuseppe Gomez Migliorini 
x Leila Teixeira x Rafael Passoa Teixeira; Penhora recai na Parte Ideal pertencente ao 
executado Giuseppe Gomez Migliorini. Casa N º 06 , Sito À Rua Francisco Lourenço 
Johnscher, 900, Casa 6, Boqueirão, Curitiba/PR, Componente Do Conjunto Residencial 
Pancetti, com área construída na parte inferior de 33,59 ² e 33,59m² ,na parte superior, com 
a área de uso privativo no terreno de 67,24m2 e uma área de uso comum de terreno igual a 
24,56m2, correspondende-lhe a fração ideal do solo de 0,030106. Conjunto este construído 
sobre o terreno constituído pela unificação dos lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 estes resultantes 
da subdivisão dos lotes unificados 21 a 32, da Planta de subdivisão dos lotes coloniais 73, 
74 e 75 da Planta Fazenda Boqueirão sito no arrabalde do Boqueirão medindo 30m de frente 
para a Rua Bley Zorning, fazendo esquina com a Rua Francisco Lourenço Johnscher, em 
cuja frente mede 101,64m,medindo do lado oposto a primeira rua 30m, onde confronta com 
lote 9, no lado oposto segunda mede 101,64m onde confronta com os lotes 10 e 11,  com 
área de 3.049,20m2. Indicação Fiscal 86-384-035.000-5.matrícula 26.586 do 4ª CRI de 
Curitiba. Benfeitoria : Sobrado de alvenaria, padrão popular em bom estado de conservação, 
em condomínio fechado, com área estimada 100m2. (idade aproximada 20 anos) Ocupado: 
Srº Leandro Pereira Martins e sua família. Venda ad corpus. Total R$  59.400,00 ONUS DA 
PREFEITURA mais custas e honorários serão informados no dia de leilão;  Autos nº 
0000361-48.2017.5.09.0130: Ailton José Jacintho x Município de São José dos 

Pinhais x Macen Construtora Ltda.- EPP; 01 Veículo marca VW, modelo Fox 1.6, GII, flex, 
placas BDD-2113, cor branca, ano 2012,modelo 2013, 4 portas, RENAVAM 49.384759-6, 
chassi 9BWAB45Z7D4118287. Veículo em bom estado de conservação e em uso. Não havia 
riscos ou amassados na lataria, os pneus são semi-novos; o estofamento é revestido tecido 
e está em bom estado, sem qualquer rasgo, furo ou mancha. O veículo possui ar- 
condicionado, direção hidráulica vidros e travas elétrica, som e alto falantes, faróis de 
neblina.Total R$  30.000,00. ONUS DETRAN  R$ 2.118,87 ATÉ 21/11/2018 Alienação 
Fiduciária- BV Financeira AS CFI;  Autos nº0000703-30.2015.5.09.0130: União Federal 
(PGFN) x Compex Componentes de Poliuretano Expandido Ltda.; 01 Molde para produção 
de espuma, produzido em alumínio laminado e usinado, código da espuma AR 006- assento 
rodoviário utilizado para vans, montado pela própria empresa através de uma ferramentaria, 
composto por tampa e cavidade, com dimensões totais de 520 milímetros x 450milímetros x 
160milimetros, em bom estado de conservação e com cerca de seis anos de uso. Total 
R$15.000,00.Autos nº0001121-65.2015.5.09.0130: Paulo Cesar Ferreira Valente x  
Rodoceg Implementos  Rodoviários Ltda. -ME x Marco Antonio Veiga x Sandro Luiz Soto; 01 
Veículo Ford Focus Ghia 2.0, ano de fabricação/ modelo 2003/2004, placa JQH-1292, 
RENAVAM 00809237008, chassi 8AFCZZFHA4J318623, gasolina cor prata.Em regular 
estado de conservação. Total R$ 17.000,00. ONUS DETRAN  R$ 1.055,80 ATÉ 21/11/2018, 
Alienação Portoseg AS C FI;  Autos nº 0001012-17.2016.5.09.0130: Arislei de Souza Lara 
Paluch x Versatil Pisos Industriais Ltda-ME , 01 Veículo Fiat Ducato, minibus placa ARM 
5330, ano /modelo 2009/2009, RENAVAM 15263420-7, chassi 93W244M2392043147, 
diesel, cor branca, em regular estado em funcionamento com algumas avarias na lataria e 
pintura.Total R$ 25.817,90. . ONUS DETRAN  R$ 2.990,13 ATÉ 21/11/2018 Autos nº 
0001218-65.2015.5.09.0130: Ana Paula de Farias dos Santos x Industria Metalurgica Ablass 

Eireli-EPP ;  01 Máquina Prensa Excêntrica, marca Gutmann, com motor, sem placa de 
identificação, para 40 toneladas, informação prestada pelo representante do executado, em 
mau estado geral de conservação. Total R$  5.500,00; 01 Máquina Prensa Excêntrica, marca 
Kraft, modelo PEK 12 toneladas,nº de série 0141 golpes/mim 165, curso do martelo 60mm 
em regular estado geral de conservação. Total R$  3.500,00. Total Geral R$ 9.000,00. Autos 
nº0000844-78.2017.5.09.0130: Rosana Martins da Silva x Imarine Industria Comercio de 
Madeiras e Serviços Ltda-EPP ; 01 Serra Múltipla marca C. Lux, motorizada, com 85cv 
sendo dois eixos, um com seis serras para desdobrar pranchas de até oito polegadas de 
espessura, e um com duas serras para desdobro de toretes de 15 centímetros de diâmetro 
antiga e em condições de uso.Total R$  30.000,00.PRÉ-REQUISITOS: Ficam cientes as 
partes litigantes e seus procuradores, bem como terceiros interessados em participar na 
Hasta Pública designada, de que a Praça e Leilão serão realizados em pregão, sendo que, 
apregoados os Bens e não havendo licitantes pelo valor equivalente a avaliação constante 
no Edital,os referidos Bens serão imediatamente Vendidos Pelo Maior Lance Ofertado, 
submetido a aprovação do Juízo, observado as CONDIÇÕES e REGRAS GERAIS DO 
LEILÃO, deste Edital: Os Bens Móveis e Imóveis serão Leiloados no Estado de Conservação 
em que se encontram, nos Imóveis a venda é "ad-corpus"; no ato da compra, o Arrematante 
está ciente e de acordo que os BENS são vendidos no Estado de Conservação que se 
encontram; declara irretratável e irrevogavelmente ter vistoriado os Bens e Não cabendo 
reclamações, desistências, cancelamento ou devoluções; em caso de dúvida NÃO 
COMPRE; As IMAGENS no SITE e INFORMES PUBLICITÁRIO são de caráter secundário e 
efeito estritamente ilustrativo; É de total responsabilidade dos Arrematantes:TODOS 
ÔNUS,IMPOSTOS, Dívidas, MULTAS em especial de IPTU e CONDOMINIAIS (obrigações 



denominadas "propterrem") constantes no Edital e/ou informadas antes da Hasta Pública, 
são assumidas de forma Clara e Inequívoca pelos interessados em oferecer o Lanço em 
Hasta Pública,estando plenamente cientes de que os ônus seguirão o imóvel e serão de total 
e exclusiva responsabilidade do Arrematante ou Adjudicatário,não se admitindo sub-
rogações ou deduções dessas dívidas/multas no preço de Arrematação, conforme artigo 
686,inciso V,do CPC;São igualmente de responsabilidade do Arrematante adjudicante 
TRANSFERÊNCIA, OUTRAS DESPESAS: incidentes sobre a Arrematação, tais 
como:Funrejus= 0,2 sobre valor do ônus existentes ou valor arrematado, limitado ao valor 
teto, Lei Estadual 11.960/97;ITBI,Laudêmios taxas,alvarás,emolumentos de cartório de 
escrituras, registros, Averbações, hipoteca Penhoras,dividas, Ônus Gravado, declarados, 
Gravames Alienações Impostos, carregamento, frete,seguro; Despesas do Leilão: 
Publicação dos Editais, honorários do Leiloeiro, despesas acessórias pendentes sobre o 
bem demais despesas informadas por erratas no Edital e/ou na Praça e Leilão; Venda a 
Prazo:o critério do Juízo da execução, com a anuência do Credor,o interessado poderá 
consignar proposta a prazo, em Leilão, Não havendo venda a vista observado o imediato 
depósito do sinal de, no mínimo de 40% do lanço imediato e saldo em parcelas mensais, 
iguais, acrescidos Juros, Correções e demais garantias a critério do Juízo, a parcela inicial 
vencerá 30 dias do Leilão. O arrematante ficará como Fiel Depositário sempre observado 
Art.215 ao Art.221 do provimento Geral da Corregedoria Regional do Trabalho 9° região. 
Para ofertar propostas a prazo, deverá o licitante anunciar expressamente, tal condição de 
pagamento ao ofertar o seu lance. Exceto, nos AUTOS levados a Hasta Pública pela 17a 
Vara do Trabalho de Curitiba e 1° Vara do Trabalho de São José dos Pinhais, que, quem 
tiver interesse em adquirir o IMÓVEL em prestações, deverá: a) APRESENTAR a respectiva 
proposta por escrito até a véspera do leilão, observado as condições impostas pelo art. 690 
do CPC; b) DEPOSITAR previamente em juízo 30(trinta por cento) do valor de avaliação do 
imóvel; c) COMPROVAR nos autos o respectivo depósito, sob pena de rejeição liminar da 
proposta. Se deferida a proposta, o restante da dívida ficará garantido por hipoteca sobre o 
próprio imóvel. Sobrevindo dúvida razoável do leiloeiro sobre quem seja o vencedor, deverá 
o leiloeiro receber o pagamento de quem ofertou o melhor lance em leilão e submeter o caso 
à deliberação do Juiz, que decidirá a questão, dando o bem por arrematado pelo 
apresentante do melhor lanço ou da proposta prévia mais conveniente, conforme o caso 
(CPC, art. 690); Comissão de Leilão, sempre será devida ao Leiloeiro Oficial, pelo simples 
ATO PRATICADO (Decreto Federal n° 21.981/32), assumindo, o arrematante ou, o 
adjudicante ou o remitente, o ônus desta despesa; não sendo devolvido em nenhuma 
hipótese; Lançador: Poderá ser registrado na Certidão de Praça e Leilão, o último e o 
penúltimo Lançador do Leilão; se o último não cumprir as formalidades legais, o penúltimo 
poderá ser chamado, a critério do Juízo, desde que, o mesmo cumpra as condições do 
último lançador; Erratas, Ônus, Despesas informadas e anunciadas antes da Hasta Pública 
integram o Edital de Leilão, como pré condição Irretratável/irrevogável aceita e anuída pelos 
participantes do LEILÃO; No ato da retirada dos Bens arrematados, os mesmos deverão ser 
CONFERIDOS rigorosamente, só retirando se estiver plenamente satisfeito, NÃO acatando 
reclamações, desistências, cancelamento ou devoluções; Os pagamentos efetuados em 
cheques, serão considerados pagos, após a compensação dos mesmos; Os participantes do 
Leilão estarão sujeitos ao Artigo 335 do CPC, contra aqueles que impedirem, perturbarem, 
fraudarem, afastarem ou procurarem afastar licitantes por meios ilícitos, com os agravantes 
dos crimes praticados contra a ordem pública e violência; O Leiloeiro Oficial poderá Separar, 
Reunir ou Suspender Lotes; Ficam intimada(os) as (os) executada(os) de que o prazo para 
apresentação de quais quer medidas processuais contra os atos de expropriação como 
embargos ou recursos começará a fluir no 5°(Quinto) dia após a realização da Hasta Pública, 
Independentemente de nova Intimação; Caso os Exeqüentes, Executados, Sócios/ 
Equiparados e Cônjuges não sejam encontrados ou cientificados, por qualquer razão, da 
data de Praça e Leilão, valerá o presente Edital de Intimação de Praça e Leilão; Para 
Participação no Leilão é pré-requisito que os Interessados reconheçam e concordem com o 
Edital e Condições informadas na Praça e Leilão.   L00054147 
 
Edital de Praça e leilão: dia 18/01/2019 e 08/02/2019 às 10:00h se feriado, primeiro dia útil, 

subseqüente = local: Rua Senador Acciolly Filho, 1625-CIC- Curitiba-PR: Paulo Setsuo 
Nakakogue, leiloeiro Público Oficial, matricula nº 625, devidamente autorizado pelos Juiz(a) 
do Trabalho, Dr.(a). Luciane Rosenau Aragon da 2ª Vara do Trabalho de São José dos 
Pinhais,  em público leilão, conforme Art. 888 da Cl T, no dia, hora e local supracitados,os 
bens objetivo de penhora das ações trabalhistas, nas condições indicadas neste Edital, a 
seguir descritos: 
Autos nº 03126-2006-892-09-00-4: Arlete Ursulino de Moura x Viege Industria e Comércio 
de Cosméticos Ltda-ME x Donizete Cestari Guandalini x Eliana Maria Paranhos Guandalini x 
Liege Comercio de Produtos de Higiene Pessoal Ltda-ME x Melissa Paranhos Guandalini; 01 
Vaga de Garagem número 13, com a área construída exclusiva de 23,00m2, área construída 
comum de 1,21m2, totalizando a área de 24,21m2 localizada no Edifico Ilha de Santorini, na 
Gal Aristides Athayde Junior, 673, em Curitiba, matricula 24848 da 1ª. CRI de Curitiba.Venda 
ad corpus. Total R$  45.000,00.  
PRÉ-REQUISITOS: Ficam cientes as partes litigantes e seus procuradores, bem como 
terceiros interessados em participar na Hasta Pública designada, de que a Praça e Leilão 
serão realizados em pregão, sendo que, apregoados os Bens e não havendo licitantes pelo 
valor equivalente a avaliação constante no Edital,os referidos Bens serão imediatamente 
Vendidos Pelo Maior Lance Ofertado, submetido a aprovação do Juízo, observado as 
CONDIÇÕES e REGRAS GERAIS DO LEILÃO, deste Edital: Os Bens Móveis e Imóveis 
serão Leiloados no Estado de Conservação em que se encontram, nos Imóveis a venda é 
"ad-corpus"; no ato da compra, o Arrematante está ciente e de acordo que os BENS são 
vendidos no Estado de Conservação que se encontram; declara irretratável e 
irrevogavelmente ter vistoriado os Bens e Não cabendo reclamações, desistências, 
cancelamento ou devoluções; em caso de dúvida NÃO COMPRE; As IMAGENS no SITE e 
INFORMES PUBLICITÁRIO são de caráter secundário e efeito estritamente ilustrativo; É de 
total responsabilidade dos Arrematantes: 
 Os honorários do leiloeiro oficial, neste ato, são estipulados em 5% (cinco por cento)  sobre 
o valor da arrematação a ser paga pelo arrematante; 5% (cinco por cento) sobre o valor da 
adjudicação a ser pago pelo executado, nos termos do Art. 204 e parágrafos do Provimento 
Geral da Corregedoria do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região e, em se tratando de 
remição, com fulcro no Art. 884, parágrafo único do novo CPC, fixo em 2% (dois por cento) a 
ser pago pelo executado sobre o valor total da execução, inclusive custas processuais, 
honorários perito/calculista, despesas com CRI, INSS, IRRF e demais despesas 
processuais, incluindo-se aquelas comprovadamente havidas com armazenagem, remoção, 
guarda e conservação, além de eventuais despesas com publicação de editais, que deverá 
ser objeto de requerimento nos autos pelo Auxiliar do Juízo. 
Havendo quitação da dívida pelo executado ou transação da execução, o executado arcará 
com as despesas do leiloeiro e honorários os quais fixo em 2% sobre o valor total da 
execução, com fulcro no Art. 884, parágrafo único do novo CPC, salvo se o pagamento se 
verificar no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis antecedentes à data designada para a 



primeira hasta pública. Em se tratando de bem imóvel, nos termos do art. 78 da 
Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho (alterado pelo 
Ato n. 10/GCGJT, de 18 de agosto de 2016), ISENTO o arrematante ou adjudicante do 
pagamento dos impostos e taxas em atraso (IPTU/ITBI/CRI), cujo fato gerador seja a 
propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, bem como os relativos a taxas pela 
prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuição de melhoria da União, 
Estados, Municípios e Distrito Federal, estejam ou não inscritos na dívida ativa, devendo 
constar expressamente, no edital de hasta pública, tais determinações. Ressalto que, neste 
caso, fica resguardado ao ente público o direito de cobrar os impostos e taxas em atraso do 
executado (proprietário expropriado do referido bem), em ação própria, na Justiça Comum. O 
imposto de transmissão da propriedade e as despesas de averbação deverão ser pagas pelo 
arrematante e comprovadas diretamente no Cartório de Registro de Imóveis. O direito de 
preferência do exeqüente (como arrematante), deverá ser exercido no ato do leilão (art. 888, 
§ 1º da CLT);  A Praça e Leilão, somente serão suspensos em caso de pagamento integral 
do débito, formalização de acordo ou remição, desde que antes da arrematação, mediante 
efetiva COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE TODAS as despesas processuais 
pendentes e cotadas aos autos, inclusive contribuições previdenciárias, fiscais e honorários 
do leiloeiro, até 2 (dois) dias úteis anterior à data designada para o leilão.  Intime-se o 
leiloeiro para as providências que lhe são pertinentes, desde já ficando as partes cientes 
que, a pedido deste, ou ex officio, para facilitar a realização do ato, poderão ser removidos 
os bens constritos, mesmo que depositados em mãos do executado, hipótese em que o 
próprio leiloeiro assumirá o ônus de ser depositário, facultando-lhe a utilização de reforço 
policial, se necessário. Tratando-se de bens IMÓVEIS, os licitantes interessados em adquiri-
los poderão fazê-lo "em prestações", com oferta e depósito de 40% (QUARENTA POR 
CENTO) do valor do  lanço deferido, sendo o restante garantido por hipoteca sobre o próprio 
imóvel, cuja proposta deverá ser formalizada pelo interessado ao Juízo até o momento da 
hasta pública, nos termos do art. 215 e ss, do Provimento Geral da Corregedoria do Tribunal 
Regional do Trabalho da 9ª Região. Ficam cientes, ainda, que quanto ao prazo para 
oposição de Embargos a Arrematação, aplica-se a disposição contida na OJ-EX SE 03, 
INCISO VIII, deste Egrégio Tribunal Regional. Intimem-se os credores e  
os Executados, Sócios/ Equiparados, acerca do presente EXECUÇÃO-DESPACHO, bem 
como da AVALIAÇÃO, REAVALIAÇÃO contida nos autos digitais. Restando, por quaisquer 
motivos, inviabilizada a intimação das partes, terceiros e ou/interessados, a publicação do 
EDITAL convalidará o ato.os Executados, Sócios/ Equiparados, acerca do presente 
EXECUÇÃO-DESPACHO, bem como da AVALIAÇÃO, REAVALIAÇÃO contida nos autos 
digitais. Restando, por quaisquer motivos, inviabilizada a intimação das partes, terceiros e 
ou/interessados, a publicação do EDITAL convalidará o ato.  
o adjudicante ou o remitente, o ônus desta despesa; não sendo devolvido em nenhuma 
hipótese; Lançador: Poderá ser registrado na Certidão de Praça e Leilão, o último e o 
penúltimo Lançador do Leilão; se o último não cumprir as formalidades legais, o penúltimo 
poderá ser chamado, a critério do Juízo, desde que, o mesmo cumpra as condições do 
último lançador; Erratas; No ato da retirada dos Bens arrematados, os mesmos deverão ser 
CONFERIDOS rigorosamente, só retirando se estiver plenamente satisfeito, NÃO acatando 
reclamações, desistências, cancelamento ou devoluções; Os pagamentos efetuados em 
cheques, serão considerados pagos, após a compensação dos mesmos; Os participantes do 
Leilão estarão sujeitos ao Artigo 335 do CPC, contra aqueles que impedirem, perturbarem, 
fraudarem, afastarem ou procurarem afastar licitantes por meios ilícitos, com os agravantes 
dos crimes praticados contra a ordem pública e violência; O Leiloeiro Oficial poderá Separar, 
Reunir ou Suspender Lotes; Ficam intimada(os) as (os) executada(os) de que o prazo para 
apresentação de quais quer medidas processuais contra os atos de expropriação como 
embargos ou recursos começará a fluir no 5°(Quinto) dia após a realização da Hasta Pública, 
Independentemente de nova Intimação; Caso os Exeqüentes, Executados, Sócios/ 
Equiparados e Cônjuges não sejam encontrados ou cientificados, por qualquer razão, da 
data de Praça e Leilão, valerá o presente Edital de Intimação de Praça e Leilão; Para 
Participação no Leilão é pré-requisito que os Interessados reconheçam e concordem com o 
Edital e Condições informadas na Praça e Leilão. L00054147SJP 
 


