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EDITAL DE HASTA E LEILÃO 
 
 

O Doutor JOSÉ VINICIUS DE SOUSA ROCHA, Juiz Titular da Vara do Trabalho de Palmas, Estado 
do Paraná, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, FAZ SABER, a todos quantos o presente 
edital virem ou dele tomarem conhecimento, que fica determinada a realização de HASTA PÚBLICA para o 
dia 01/08/2019, às 13h, a realizar-se no átrio desta Unidade Judiciária (endereço acima), sendo a primeira 
hasta pelo valor da avaliação e imediatamente a segunda hasta (13h05min) pela melhor oferta, nomeando, 
para tanto o Sr. Elton Luiz Simon, leiloeiro do Juízo já compromissado perante esta Vara do Trabalho.  
 
1. PROCESSO 0000026-08.2018.5.09.0643 
EXEQUENTE: JOAO CARLOS NUNES DA SILVA 
EXECUTADOS: LAMILEO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 
03.231.118/0001-19; VANDERLEI LUIZ SPINELLI VALERIO - CPF: 243.158.189-68; e ELTON CESAR 
VALERIO - CPF: 724.735.509-30 
DESCRIÇÃO DOS BENS: Imóvel registrado sob a matrícula  nº 1.973 do CRI de Clevelândia-PR. Lote nº 2 
A (Dois 'A') da quadra nº 21 (vinte e um), em Clevelândia, contendo a área superficial de 2.700,00 m² (Dois 
mil e setecentos metros quadrados), contendo benfeitorias, com as seguintes divisas e confrontações: "Ao 
NORTE partindo de um marco cravado na margem direita do Arroio Cachoeirinha, segue por este 
confrontando com Manoel Lustosa Martins, medindo 33,50 mts; ao LESTE confrontando com Emanoel 
Inocêncio com rumo magnético de 23º13'-SE medindo 73,00mts; ao SUL confrontando com Niderau 
Camargo, com rumo magnético de 77º55' SW medindo 45,00mts; ao OESTE confrontando com Teonas 
Siqueira com rumo magnético de 14º42'NW medindo 69,00 mts, até o marco inicial desta descrição. 
AVALIAÇÃO: R$30.000,00 (trinta mil reais) 
ÔNUS, RECURSOS OU PROCESSOS PENDENTES:  
R-7-M=1.973-Pront.31.176-29.03.1.999 - Servidão Onerosa. Outorgada dominante: Companhia de 
Saneamento do Paraná-SANEPAR. Constituição de Servidão Perpétua da área de 208,50 m² para Faixa de 
Servidão do Interruptor 11. Trecho: Chácara 1; Área da EEE - chácara 2-A; Largura da faixa: 6,00m; 
Extensão da faixa: 34,75m; Área da faixa: 208,50m². 
Descrição: Ponto de Partida estabelecido na estação A, situada na divisa das chácaras 2-A e 1, à 5,00m. da 
margem direita do Arroio Cachoeirinha. Da estação A, azimute 79°15' mediu-se 34,75m. por área de 
Vanderlei Luiz Spinelli Valério até a estação B, situada na divisa das chácaras 2-A e parte da chàcara 21. O 
azimute acima descrito refere-se ao Norte Magnético e define o eixo de .uma faixa de 6,00m. de largura. 
CONDIÇÕES: Os outorgantes reconhecem o direito da outorgada ao livre acesso, com vistas à fiscalização 
e possível alteração ou reconstruções que se façam necessárias dentro da área serviente; Fica proibido aos 
outorgantes a prática de quaisquer atos que embaracem ou causem danos ao funcionamento da área de 
servidão onerosa, da área da faixa de servidão de passagem do interceptor, tais como o de edificar ou 
cravar estacas profundas ou plantar árvores de raízes profundas, usar explosivos, transitar com veiculos 
pesados e outros. 
AV-08-M=1.973- Prot.60.196-22.03.2018. PENHORA. Autos do Processo: 0000692-14.2015.5.09.0643. 
Exequente: JOÃO MARIA PIRES DO PRADO, CPF nº444.083.319-53; Executado: CAVAG INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA.- EPP, CNPJ nº77.666.1 70/0001-34.Total Devido nos Autos- 
R$23.355,14; atualizado até 31.03.2018. Valor da Causa- R$32.000,00. 
AV-09-M=1.973- Prot.60.197-22.03.2018. PENHORA. Autos do Processo: 0000704-28.2015.5.09.0643. 
Exequente: JOÃO ALBERTO NUNES DE MORAES, CPF nº340.962.649-20; Executado: CAVAG 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA.- EPP, CNPJ nº77.666.170/0001-34. Total Devido nos 
Autos-R$16.837,72; Atualizado até 31.03.2018. Valor da Causa- R$32.000,00. 
AV-10-M=1.973- Prot.60.198-22.03.2018. PENHORA. Autos do Processo: 0000026-08.2018.5.09.0643. 
Exequente: JOÃO CARLOS NUNES DA SILVA, CPF nº783.112.929-49; Executado: LAMILEO INDUSTRIA 
E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA- ME, CNPJ nº03.231.118.10001-19. Para garantia da execução que 
se processa nos Autos da RTOrd 0000074-65.2017.5.09.0072, em trâmite na 1ª Vara do Trabalho de Pato 
Branco- PR., que originaram a presente Carta Precatória, cujo valor atualizado até 31.01.2018 é 
R$3.020,00. Valor da Causa- R$40.000,00. 
AV-11-M=1.973- Prot.60.199-22.03.2018. PENHORA. Autos do Processo: 0000458-32.2015.5.09.0643. 
Exequente: EVANDRO CARLOS DE MORAES, CPF: nº018.175.889-07; Executado: CAVAG INDÚSTRIA E 
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COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA. - EPP, CNPJ nº77.666.170/0001-34. Total Devido nos Autos- 
R$18.606,42; Atualizado até 28.02.2018. Valor da Causa- R$40.000.00. 
AV-12-M=1.973-Prot.60.200-22.03.2018. PENHORA. Autos do Processo: 0000687-89.2015.5.09.0643. 
Exequente: BALDUINO VEBRA APOLINARIO, CPF nº69.676.949-87; Executado: CAVAG INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA.- EPP, CNPJ nº77.666.170/0001-34. Total Devido nos Autos- 
R$16.860,32; Atualizado até 31.03.2018. Valor da Causa- R$32.000,00. 
DEPOSITÁRIO: Sr. Vanderlei Luiz Spinelli Valério - CPF: 243.158.189-68 com endereço na rua Barão do 
Rio Branco, 539, Clevelândia-PR. 
 
2. PROCESSO 0000102-32.2018.5.09.0643 
EXEQUENTE: VALDECIR ARAÚJO  
EXECUTADOS: SL CONSTRUTORA LTDA - EPP - CNPJ: 12.104.319/0001-46 e COLLA E REZENDE 
LTDA - ME - CNPJ: 12.657.036/0001-21  
DESCRIÇÃO DOS BENS: Imóvel registrado sob a matrícula nº 8.686 do CRI de Mangueirinha-PR. Lote 
urbano irregular n°19 (dezenove) da Quadra nº 06 (seis), situado no Loteamento "Jardim Europa I ", na 
cidade de Mangueirinha/PR, contendo a área superficial de 412,18m² (quatrocentos e doze metros e dezoito 
centímetros quadrados) de terras, sem benfeitorias, com as seguintes divisas e confrontações: "Norte divide 
com Rua Espanha, medindo 14.70 metros; Sul divide com o lote nº 4 e 3 (quatro e três) medindo 12,90 
metros; Leste divide com lote nº 18 (dezoito) medindo 30 metros; Oeste divide com lote nº 20 (vinte) 
medindo 30 metros, todos da mesma Quadra. 
AVALIAÇÃO: R$ 65.083,22 (sessenta e cinco mil, oitenta e três reais e vinte e dois centavos). 
ÔNUS, RECURSOS OU PROCESSOS PENDENTES: 
- R. 02/8.686 - Protocolo n° 51.189 do Livro 1-D em 14/05/2018. ARRESTO. Autos do Processo: 0000097-
10.2018.5.09.0643., da Vara do Trabalho de Palmas-PR; 
- Av. 03/8.686- Prot. 51.906 do Livro 1-D em 18/07/2018. INDISPONIBILIDADE DE BENS. Autos do 
Processo: 0000238-93.2018.5.09.0072, da 1ª Vara do Trabalho de Pato Branco-PR; 
- DEPOSITÁRIO: Sr. Silvano Colla - CPF: 029.673.909-09 com endereço na Rua Osvaldo Aranha, nº 110, 
Mangueirinha/PR. 
 
3. PROCESSO 0000762-94.2016.5.09.0643 
EXEQUENTE: ALINE VARGAS PADILHA 
EXECUTADOS: HR COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA. [ME] (CNPJ 20.350.793/0001-86) e JOSÉ 
JÚLIO DE RAMOS ROCHA - HORTIFRUTI FRUTAO [ME] (CNPJ 24.412.540/0001-40) 
DESCRIÇÃO DOS BENS: 
a) 7 (sete) camisas sociais de manga curta, 3 de tamanho "M", 2 de tamanho "G" e 2 de tamanho "GG". 
AVALIAÇÃO: R$ 144,00 cada uma, totalizando R$ 1.008,00. 
b) 4 (quatro) jaquetas, 2 de tamanho "G" e 2 de tamanho "GG". 
AVALIAÇÃO: R$ 359,00 cada uma, totalizando R$ 1.436,00 
c) 2 (duas) camisas sociais pretas de mangas longas. 
AVALIAÇÃO: R$ 139,00 e R$ 119,00, totalizando R$ 258,00 
TOTAL DA AVALIAÇÃO DE TODOS OS BENS: R$ 2.702,00 
LOCAL ONDE SE ENCONTRAM: Rua Salvador Druzina, nº 247, Bairro Alto da Glória, Palmas/PR.  
DEPOSITÁRIA: Sra. Margareth Fátima Bertoti (CPF 074.403.459-08), domiciliada na Rua Salvador Druzina, 
nº 247, Bairro Alto da Glória, Palmas/PR 
ÔNUS, RECURSOS OU PROCESSOS PENDENTES: nada consta. 
 
4. PROCESSO 0000320-36.2013.5.09.0643 
EXEQUENTE: NELSON DONNER 
EXECUTADOS: MADEIREIRA PINUS PARANA LTDA - ME - CNPJ: 11.128.470/0001-51; Karina Carli de 
Freitas - CPF: 056.384.729-83; Soleni Aparecida Fornari - CPF: 943.179.849-20 
DESCRIÇÃO DOS BENS: Uma parte de terras (parte do imóvel remanescente da matrícula nº 1.702 do 
CRI de Palmas-PR), situada no quadro urbano do município de Coronel Domingos Soares, com área de 
44.807,65 m2, em conformidade com o R-5-1.702, situada no lugar antigamente denominado de Retiro, na 
antiga Fazenda Passo Fundo, atualmente localizada no encontro da Av. Araucária com a Rua Augusto 
Lucidoro Ferreira, sem número de identificação em qualquer das faces, no Município de Coronel Domingos 
Soares, Estado do Paraná. As confrontações do imóvel registrado anteriormente sob a matrícula nº 1.702 
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do CRI de Palmas são: ao norte, com terras de Djanira Teixeira dos Santos; ao sul e oeste, com terrenos de 
Eurico de Souza Tibes e com terras do inventariado; a leste, com terrenos dos sucessores de Henrique 
Serravalho Espindola. Benfeitorias não averbadas - Alguns galpões e estruturas onde funcionam atualmente 
as instalações da Fábrica de Compensados CDS, conforme demonstrado na fotografia aérea juntada ao 
presente autos.Matrícula: 1.702 do Cartório de Registro de Imóveis de Palmas - PR. 
Matrícula: 1.702 do Cartório de Registro de Imóveis de Palmas - PR. 
AVALIAÇÃO: R$ 473.000,00. 
ÔNUS, RECURSOS OU PROCESSOS PENDENTES: AV-3-1.702 - Termo de Responsabilidade de 
Conservação de Floresta, datado de 02/07/1985. A floresta ou forma de vegetação existente, com área de 
9,1200 hectares, não inferior a 20% do total da propriedade, fica gravada como de utilização limitada, não 
podendo nela ser feita qualquer tipo de exploração, a não ser mediante autorização do IBDF. 
 
5. PROCESSO 0000752-21.2014.5.09.0643 
EXEQUENTE: EDINA APARECIDA SILVA DOS SANTOS 
EXECUTADOS: ELIANE MARIA RUCHEL DE GASPERI - CPF: 682.308.509-68, IND E COM DE ERVA 
MATE VELHO CASARAO LTDA - ME - CNPJ: 09.445.796/0001-60 e JOAO ROBERTO BORGES 
FERNANDES - CPF: 384.919.319-53  
DESCRIÇÃO DOS BENS: Sapecadeira de Erva-mate, adquirida há cerca de 06 (seis) anos, operando 
perfeitamente. 
AVALIAÇÃO: R$ 25.000,00. 
LOCAL ONDE SE ENCONTRAM: 85530-000 - ESTRADA GERAL VIA MANGUEIRINHA - BARRACÃO - 
FRIGORÍFICO - CLEVELANDIA - PARANÁ. 
DEPOSITÁRIO: André de Gasperi, CPF 066.650.889-52, RG 9.451.013-9 SESP/PR, com endereço na Rua 
Liberdade, 346, Clevelândia-PR. 
ÔNUS, RECURSOS OU PROCESSOS PENDENTES: nada consta. 
 
6. PROCESSO 0354300-58.2009.5.09.0643 
EXEQUENTE: JOAO MARIA CAMARGO DA SILVA 
EXECUTADOS: ALBERTO DE ARAUJO - CPF: 026.126.409-59 
DESCRIÇÃO DOS BENS: Uma área de terreno, situada no quadro urbano desta cidade, e corresponde 
atualmente ao lote nº 293, da quadra nº 64 medindo 825,00 m² (oitocentos e vinte e cinco metros 
quadrados), cadastrado sob nº 01.064.0293.001, está localizado na Avenida Tiradentes, no lado par do 
arruamento, nº 764, a 22,00 metros da esquina com a Rua Dr. Bevilaqua, com as seguintes divisas e 
confrontações: ao Norte, divide com o Lote nº 205, de Osmar Grebinski Bohn, medindo 16,50 metros; ao 
Sul, onde faz frente com a Avenida Tiradentes, medindo 16,50 metros; a Leste, divide com os lotes nºs 221 
e 227, de Estefano Martins e Evaldo da Silveira, medindo 50,00 metros; e, ao Oeste, divide com o lote nº 
308, de Lins Orland Stumpnf, medindo 50,00 metros.  
Sobre o imóvel foi construída uma casa de moradia, construída em alvenaria, coberta com telhas de barro 
tipo colonial, medindo uma área total de 123,35 m² (AV-3-9.350), e ampliação da residência, não averbada, 
em aproximadamente 80 m², bem como construção de uma piscina, havendo garagem para 2 veículos, 
perfazendo um total de 203,35 m² de área construída. 
Matrícula: 9.350 do Cartório de Registro de Imóveis de Palmas - PR. 
Cadastro: 01.064.0293.001 
AVALIAÇÃO: R$ 783.362,25. 
ÔNUS, RECURSOS OU PROCESSOS PENDENTES:  
R-14-9.350 - Cédula de crédito bancário, em favor da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 
SÃO CRISTÓVÃO - SICREDI SÃO C., através da qual o imóvel constante da presente matrícula foi dado 
em hipoteca cedular de primeiro grau e sem concorrência de terceiros.  
R-15-9.350 - Cédula rural pignoratícia e hipotecária, em favor do BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, 
através da qual o imóvel constante da presente matrícula foi dado em hipoteca cedular de segundo grau e 
sem concorrência com terceiros. 
DEPOSITÁRIO: Sr. João Bernardi, CPF 086.626.300-49, com endereço na Rua Tiradentes, 764, Centro, 
Palmas PR. 
 

Os honorários do leiloeiro, que serão de 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, e despesas 
respectivas (remoção e depósito dos bens, editais etc.), serão suportados pelo arrematante.  
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Consoante Recomendação 02/2008 da Corregedoria Regional do Trabalho da 9ª Região, os 

honorários do leiloeiro só serão devidos quando houver a realização efetiva do leilão. 
A hasta pública somente será suspensa mediante comprovação do pagamento de TODAS as 

despesas processuais pendentes, inclusive do leiloeiro. 
Na hipótese de remição ou adjudicação consumadas integralmente antes da hasta, arcarão com as 

despesas eventualmente efetuadas pelo leiloeiro a executada ou o exequente, respectivamente, conforme o 
caso. Na hipótese de remição ou adjudicação consumada posteriormente à hasta, às despesas acima 
referidas serão acrescidos os honorários do leiloeiro. Havendo conciliação, antes ou depois da hasta, as 
partes disporão à conta de quem correrão as despesas e honorários cabíveis, sendo rateadas por igual, 
caso os conciliantes nada disponham a respeito. 

O bem será vendido pelo maior lance, devendo o leiloeiro orientar expressamente os participantes 
da possibilidade de rejeição pelo Juízo de lance considerado vil. 

Será suspensa a arrematação logo que o produto da alienação dos bens for suficiente para o 
pagamento do credor e para a satisfação das despesas da execução, em consonância com o art. 899 do 
CPC. 

A arrematação pelo exequente terá preferência, mas somente será aceita se o lance ofertado foi 
igual ao superior seu crédito, exceto se o valor da avaliação for inferior a este. Nesta última hipótese, será 
aceito o lance igual ou superior ao valor da avaliação. 

Nos termos dos artigos 215 a 217 do Provimento Geral da Corregedoria Regional do Trabalho da 9ª 
Região, os bens poderão ser arrematados de forma parcelada, observado o imediato depósito do sinal de, 
no mínimo 40% do valor do lanço, e o pagamento do restante (60%) a prazo. Neste caso, ficará o 
arrematante como depositário fiel do bem e o pagamento será garantido pela penhora incidente sobre o 
próprio bem (hipoteca para imóveis, conforme art. 895, § 1º, do CPC).  

Se o arrematante não efetuar o pagamento das parcelas convencionadas, perderá, a favor da 
execução, todos os depósitos efetuados, inclusive o sinal, voltando à hasta pública os bens (em 
conformidade com o art. 888, § 4º, da CLT), sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

No caso de arrematação do bem, os débitos tributários anteriores à expropriação sub-rogar-se-ão 
no preço apurado com a hasta pública (art. 130 do CTN). 

Na hipótese de arrematação ou adjudicação, as despesas necessárias para a realização da 
transferência dos bens, inclusive para o registro da carta de arrematação e baixa de averbações de 
penhora, junto ao Cartório de Registro de Imóveis ou DETRAN, bem como pagamento de impostos de 
transmissão, deverão ser suportadas pelo arrematante ou adjudicante, respectivamente, conforme o caso. 

Fica o leiloeiro autorizado a mostrar aos interessados o bem penhorado, mesmo que depositado em 
mãos do executado, utilizando, se necessário, reforço policial. 

Assinado o auto de arrematação no dia da hasta pública, o prazo legal contido no art. 903 do CPC 
terá início imediato (§ 2º do art. 903 do CPC). Ultrapassada esta data, sem que o auto tenha sido assinado, 
o prazo correrá a partir da intimação das partes acerca do aperfeiçoamento da arrematação. 

Restando, por quaisquer motivos, inviabilizada a intimação das partes, do cônjuge, do proprietário 
do bem, dos eventuais credores pignoratícios, hipotecários ou anticréticos e dos terceiros interessados, a 
publicação do edital convalidará o ato, servindo como cientificação da hasta, para fins dos arts. 804 e 889 
do CPC. 

 
Palmas, 25 de junho de 2019. 

 
 

JOSÉ VINICIUS DE SOUSA ROCHA 
Juiz Titular da Vara do Trabalho de Palmas 

 
 


