
PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO 
02ª VARA DO TRABALHO DE APUCARANA 
ATOrd 0000342-38.2014.5.09.0133
RECLAMANTE: LPLB 
RECLAMADO: SANTA RITA MONTAGENS S/C LTDA E OUTROS (4) 

DESPACHO

1.

Ante o resultado negativo do leilão judicial e a permissão legal para que a

alienação seja realizada por leiloeiro particular nomeado pelo juízo da execução

(CLT, 888, §3º), autorizo nova tentativa de alienação, desta vez por iniciativa

particular (CPC, 880), fixando um prazo razoável de 60 (sessenta) dias para

apresentação de proposta escrita de compra direta, que será submetida a decisão

oportuna, dentro das mesmas condições já estabelecidas no edital publicado

.anteriormente (Id 7d73939)

2.

CARACTERIZAÇÃO DO BEM E DEMAIS DISPOSIÇÕES (auto de penhora Id e071650)

Data de terras com área de 210.048,82 m², iguais a 21 hectares, constituída pelo

remanescente dos lotes nº 45-C, 45-H e 45-I da Gleba Guarani, município da Comarca

de Ibiporã – PR, situada na Rodovia PR 90, Km 03 (saída de Ibiporã para

Sertanópolis), sendo terreno em declive e extensa fachada para a Rodovia,

arborizada, mata ciliar, margem com Ribeirão Jacutinga. 

Matrícula: 6.375 do CRI Ibiporã – PR. 

Endereço atualizado: Rodovia PR 90, Km 03, saída de Ibiporã para Sertanópolis, à

esquerda.

Benfeitorias: Total aproximado de 15.000 m² em construções e edificações que

compõem a sede do complexo industrial da empresa executada, tais como: cercas,

portaria, pátios de circulação, barracões diversos, galpões pré-moldados, tanques

térreos, casa pré-moldada, reservatórios, administração/recepção, refeitório,

vestiário, banheiros, garagens, caixas d’água, lagoas, poços, guarita, portaria,

torre de sustentação de tanques, pátio de circulação em piso asfáltico, área de

lazer (associação): com área de administração com amplo barracão para festas com

banheiros, campo de futebol de campo com alambrado ao redor e vestiários. 

Ocupação: Desocupado e empresa desativada. 



Avaliação total: R$ 19.830.000,00 (dezenove milhões, oitocentos e trinta mil

reais), em 21/08/2020.

3.

Após pagos todos os débitos dos processos trabalhistas, com preferência destes

autos nº  aos demais, bem como dos demais processos0000342-38.2014.5.09.0133

averbados na matrícula, não sendo suficiente o remanescente para quitação de

eventuais impostos, dívidas tributárias e demais débitos, o órgão competente deverá

ajuizar ação no juízo competente contra o sujeito passivo da obrigação.

4.

DISPOSIÇÕES FINAIS:

Ficam autorizados aos leiloeiros judiciais visitas ao local onde se encontra o bem

submetido à venda direta, acompanhados ou não de interessados na arrematação,

podendo fotografar o bem, independentemente do acompanhamento de Oficial de Justiça.

É vedado ao depositário criar embaraços à visitação dos bens sob sua guarda, sob

pena de incorrer em ato atentatório à dignidade da justiça, com imposição de multa

de até 20 por cento do valor da causa, nos termos do parágrafo 2º do artigo 77 do

CPC.

Intimem-se por e-mail  paratodos os leiloeiros judiciais credenciados no E. TRT-9

que, caso queiram, apresentem proposta de aquisição do bem (relação de leiloeiros

em https://aj.sigeo.jt.jus.br/aj2/internetaberto/profissionais.jsf/leiloeiro).

Os leiloeiros interessados deverão apresentar as propostas no prazo de 60 dias, com

, juntando-as ao presente processo em início em 05/04/21 e término em 05/06/21 SIGILO

.

A oferta dos bens deverá ser divulgada pelos leiloeiros credenciados, através do

sítio na internet, nos mesmos moldes da divulgação dos bens alienados judicialmente.

Decorrido o prazo dos leiloeiros, o sigilo de todas as propostas deverá ser

levantado pelo Juízo, homologando a proposta mais vantajosa nos termos da CLT e CPC.

Não serão aceitas propostas que não observarem os requisitos do edital,

especialmente no tocante ao valor mínimo já fixado para leilão judicial.

APUCARANA/PR, 30 de março de 2021.
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