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EDITAL DE PRAÇA, LEILÃO E INTIMAÇÃO 
 
O(A) Excelentíssimo(a) Sr(ª). Dr(ª). Juiz(a) do Trabalho da Vara do Trabalho de União da Vitória/PR, FAZ 
SABER, a todos os interessados, que será realizada no dia 14/02/2020 às 13:00 horas, pelo Leiloeiro 
Público Oficial, Sr. ELTON LUIZ SIMON, Jucepar 09/023-L, fone (46) 3225-2268, site: 
www.simonleiloes.com.br, no Átrio da Justiça do Trabalho de União da Vitória, sito na Rua Coronel João 
Gualberto, 330 - Centro, União da Vitória/PR, praça única (art. 888 § 1º da CLT), para venda pela melhor 
oferta, dos bens abaixo relacionados: 
 
Autos:     9954100-90.2005.5.09.0026  
Autor:      JOSE BERNARDINO DE JESUS NETO - CPF: 917.031.669-49. 
Réu(s):    JOSE ADEMIR DE MOURA. 
BEM(NS): Lote urbano nº 2 da quadra 05, Loteamento Planalto, 2ª parte, situado com frente para a faixa de 
domínio do Rio Tourino, margem direita, em General Carneiro - PR, com área total de 629,37m², com as 
demais confrontações e características constantes da matrícula 4.563 do Cartório da Comarca de União da 
Vitória - PR. 
AVALIAÇÃO: R$120.000,00 (cento e vinte mil reais) em 04/10/2018. 
ÔNUS: Consta na matrícula nº 4.563 do 1º Registro de Imóveis de União da Vitória: R-02: PENHORA 
extraída dos autos nº 9954100-90.2005.5.09.0026 da Vara do Trabalho de União da Vitória, em que JOSE 
BERNARDINO DE JESUS NETO move em face de JOSE ADEMIR DE MOURA. 
DEPOSITÁRIO: JOSÉ ADEMIR DE MOURA. 
 
Autos:     0071400-44.2008.5.09.0026  
Autor:      AMARILDO ANTONIO MARAFON - CPF: 494.619.589-00. 
Réu(s):    ENGESAT - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - ME - CNPJ: 05.803.938/0001-63, MARCIA DA 
COSTA - CPF: 063.773.539-01, TAMILA MARA PINTO - CPF: 064.939.029-67, JOAQUIM BITTENCOURT 
RIBAS - CPF: 027.138.029-20, AURELIO CARLOS BLASI RIBAS - CPF: 724.368.329-00, CRISTIANO 
ROCHE - CPF: 254.941.479-91. 
BEM(NS): Marca/Modelo: I/TOYOTA HILUX CD4X4 SRV, Renavam: 0032.243822-5, Chassi: 
8AJFZ29G0B6131715, Placa: ATW-2867, Município: CURITIBA/PR, Ano de fabricação/modelo: 2011, 
Combustível: DIESEL, Cor: PRATA. 
AVALIAÇÃO: R$70.000,00 (setenta mil reais) em 24/09/2019. 
ÔNUS: Reserva de domínio em favor de IANA CAROLINA L. RIBAS. 
DEPOSITÁRIO: JOAQUIM BITTENCOURT RIBAS, Rua Padre Dehon, 2392, Curitiba/PR. 
 
Autos:     0000737-60.2014.5.09.0026 
Autor:      LUIZ CARLOS MORAES - CPF: 915.169.279-15. 
Réu(s):    DENILSON CARVALHO DO PRADO. 
BEM(NS): 01 (um) lote urbano cadastro nº 521, no município de União da Vitória, quadra 06, setor 02, 
distrito 01, situado na Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, nº 621, bairro Ponte Nova, com área total de 
829,50 m² ( oitocentos e vinte e nove metros e cinquenta decímetros quadrados), com 21,00 metros de frente 
para a Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, contendo um barracão em alvenaria com 178,00m² (cento e 
setenta e oito metros quadrados), com as demais medidas e características constantes da matrícula 23.370 
do Cartório de Registro de Imóveis 2ª Circunscrição da Comarca de União da Vitória - PR. 
AVALIAÇÃO: R$335.050,00 (trezentos e trinta e cinco mil e cinquenta reais) em 06/05/2015. 
ÔNUS: Os que constarem nos autos. 
DEPOSITÁRIO: LUCIMARA CARVALHO DO PRADO DE AQUINO. 
 



Caso as partes, eventuais credores hipotecários, proprietários, coproprietários, usufrutuários, constantes no 
registro de imóveis, não sejam encontradas ou cientificadas, por qualquer razão, da data da Praça quando 
da expedição da intimação respectiva, valerá o presente como edital de intimação de praça única. 
A contagem do prazo para eventuais recursos quanto à expropriação iniciar-se-á no primeiro dia útil seguinte 
à data designada para o leilão, independentemente de nova intimação. 
O executado somente poderá efetuar a remição da execução até o momento que anteceder o início da 
realização do leilão. 
Os arrematantes/adjudicantes concorrerão com as despesas de publicação do edital, além das despesas de 
remoção e armazenagem do depositário (quando houver). O pagamento das despesas de ICMS para os 
bens móveis será de responsabilidade do arrematante. 
Admitir-se-á a aquisição dos bens imóveis de forma parcelada, mediante o pagamento de sinal de 40% 
(quarenta por cento) do valor do lanço no ato e o saldo em prestações mensais e consecutivas, vincendas a 
cada 30 (trinta) dias ou no primeiro dia útil subsequente, a contar da data da hasta pública. Caso não seja 
efetuado o pagamento das parcelas, o arrematante perderá todos os depósitos efetuados em favor da 
execução, inclusive o sinal, conforme PROVIMENTO CORREG nº 01/2005. 
Os bens serão leiloados no estado em que se encontram e para os imóveis a venda será ad corpus, devendo 
o interessado certificar-se de suas condições antes de ofertar seu lanço. O arrematante assume a 
responsabilidade por eventual regularização que se fizer necessária. Deverá também cientificar-se 
previamente das restrições impostas pelas legislações municipal, estadual e federal aos imóveis, no tocante 
ao uso do solo ou zoneamento, passivo ambiental, e, ainda, das obrigações decorrentes das convenções e 
especificações de condomínio, quando for o caso, as quais estará obrigado a respeitar em decorrência da 
arrematação dos imóveis. 
Fica o exequente ciente de que poderá participar da hasta, na qualidade de arrematante, pessoalmente ou 
através de seu procurador com poderes específicos, devendo ser apresentado no ato o instrumento de 
mandato. 
O pagamento dos impostos incidentes sobre o bem arrematado referente aos anos anteriores a arrematação 
NÃO serão de responsabilidade do arrematante, em conformidade com o contido no art. 130 § único do CTN. 
O pagamento de eventuais débitos condominiais será de responsabilidade do arrematante. 
Fixa-se o percentual de 5% (cinco por cento) do valor da arrematação a título de honorários do leiloeiro, aí 
incluídas as despesas relacionadas ao ato, inclusive divulgação, os quais serão suportados pelo 
arrematante, daí excepcionada a hipótese de ADJUDICAÇÃO, na qual o honorários serão de 2% (dois por 
cento) sobre o valor da avaliação, a cargo do respectivo interessado.   
Nas hipóteses de PAGAMENTO ou ACORDO a hasta somente será suspensa mediante a comprovação do 
pagamento de TODAS as despesas processuais pendentes, inclusive as realizadas pelo leiloeiro. 
Autoriza-se o acesso do leiloeiro ao(s) bem(ns) penhorado(s) para as verificações de praxe, na companhia 
de eventuais interessados na sua aquisição. 
Caso reste negativo o leilão, fica desde já autorizado o leiloeiro, transcorridos dez (10) dias da realização da 
hasta, a promover a venda direta dos bens penhorados nos presentes autos, pelo prazo de noventa (90) 
dias, na forma da lei. As partes deverão se manifestar quanto à venda direta no prazo de 05 (cinco) dias 
após o resultado da hasta pública, sob pena de preclusão. 

Este edital será publicado em jornal de ampla circulação e afixado no lugar de costume deste Juízo. 

União da Vitória/PR, 12 de dezembro de 2019. 

Angélica Cândido Nogara Slomp 

Juíza Titular da Vara do Trabalho 
 


