
Classificados/Publicações Legais
Quarta-feira, 15 de Abril de 2020 - Gazeta de Toledo 

Editais/atas/súmulas
Curitiba, 13 de Setembro de 2018 - Edição nº 2344 Diário Eletrônico do Tribunal de Justiça do Paraná

Interior
IDMATERIA1432182IDMATERIA

EDITAL DE CITAÇÃO DO REQUERIDO RODRIGO BORGES
PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS.
CITAÇÃO de: RODRIGO BORGES, brasileiro, casado, nascido aos 18/06/1984,
natural de Curitiba/PR, filho de Sonia Maria Borges e Aquiles Borges Filho, portador
do RG nº 8.680.894-3 SSP/PR e inscrito no CPF sob o nº. 049.625.519-30.
PROCESSO: 0010499-41.2016.8.16.0170, de AÇÃO MONITÓRIA, em que é
requerente: SEBERI-CAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME, em trâmite na 3ª
Secretaria do Cível da Comarca de Toledo, Estado do Paraná.
OBJETIVO: Citar a requerida para que pague, em 15 (quinze) dias, a importância
reclamada pela parte autora ou ofereça embargos na forma do artigo 702, caput,
do Código de Processo Civil, sob pena do despacho constituir-se, de pleno direito,
isto é, independentemente de qualquer formalidade, em título executivo em favor
do(a) autor(a) e o mandado de citação em mandado executivo, conforme preceitua o
artigo 701, § 2º do CPC. Fica advertida que os honorários advocatícios foram fixados
provisoriamente em 10% do valor da causa, para a hipótese do(a) requerido(a)
oferecer embargos, salvo necessidade de sua modificação. Fica advertida, ainda,
que se for realizado o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, estará isenta de
pagamento de custas e os honorários advocatícios serão de apenas 5% do valor do
débito, conforme dispõe o artigo 701 e § 1º do CPC.
ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA: "O Autor entabulou Compromisso de Compra e
Venda de Veículo com o Requerido, para o fim de alienar ao último, o veículo Marca/
Modelo: Ford Ranger XLT 13P, Ano/Modelo: 2008/2009, Cor: Prata: AQW-9807,
Renavam: 00120364310, Chassi: 8AFER13PX9J214195, mediante o pagamento
de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Como forma de pagamento, o Requerido
comprometeu-se ao pagamento do montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
os quais seriam pagos ao Autor, primeiramente, mediante um financiamento de R
$ 30.000,00 (...) junto ao Banco Itaú, até a data de 21/07/2015, acrescido de mais
três cheques bancários. O primeiro cheque, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
emitido pelo Requerido, foi compensado. No entanto, os dois últimos títulos emitidos
pelo Requerido, no valor de R$ 7.500,00 (...) cada, após dupla apresentação, foram
devolvidos por ausência de provisão de fundos. Desta forma, a despeito de existirem
dois títulos de crédito sem força executiva, é curial considerar a existência de uma
relação obrigacional (dívida) escrita entre o Autor e o Requerido, dos quais os
mencionados títulos são garantidores do pagamento da aludida obrigação, a qual,
registre-se, não fora solvida até o momento. "
VALOR DA CAUSA: R$ 18.310,31 (dezoito mil trezentos e dez reais e trinta e um
centavos), em 12/09/2016.
Advertência - Artigo 701, § 2º do CPC: "Constituir-se-á de pleno direito o título
executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o
pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702, observando-
se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial." Artigo 257, IV do CPC:
"(...) será nomeado curador especial em caso de revelia." E para que chegue ao
conhecimento de todos, mandou expedir o presente edital, que será afixado no local
de costume, na sede deste juízo e publicado na forma da Lei.
OBSERVAÇÃO: Este processo tramita através do sistema computacional PROJUDI,
cujo endereço na web é https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/. Todos os atos processuais
ocorrerão, exclusivamente, pelo sistema eletrônico (C.N.2.21.3.1). O acesso ao
sistema pelos advogados depende de prévio cadastramento, o qual é obrigatório,
devendo comparecer à Sede da Unidade Jurisdicional que já utilize o sistema
eletrônico (OAB). Documentos devem ser anexados em formato digital em arquivos
com no máximo 2MB cada.
PRAZO DO EDITAL: 20 (vinte) dias.
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Toledo, Estado do Paraná, aos doze
dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito. Eu, ______ (Paulo Henrique
Muniz), Analista Judiciário, o digitei e subscrevi.
Eugênio Giongo
Juiz de Direito
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Açougueiro 1
Ajudante de eletricista 2

Almoxarife 1
Armador de ferros 1
Auxiliar contábil 1

Auxiliar de corte (preparação da confecção de 
roupas) 1

Auxiliar de linha de produção 6
Chapeador 1
Confeiteiro 1

Consultor de vendas 1
Costureiro de amostra 1

Marceneiro 1
Mecânico 1

Mecânico de ar-condicionado e refrigeração 1
Mestre de obras 1

Motorista de caminhão 1
Motorista de caminhão-guincho pesado com munk 1

Motorista de ônibus urbano 1
Operador  de seccionadora 1
Operador de carregadeira 1

Operador de instalação de ar-condicionado 1
Padeiro 2
Pedreiro 4

Representante comercial autônomo 1
Serralheiro 2
Soldador 3

Técnico de rede (telecomunicações) 1
Torneiro cnc 1

Torneiro mecânico 1
Tosador de animais domésticos 1

Trabalhador da pecuária (bovinos leite) 1
Vendedor interno 4

Vendedor porta a porta 1
Vendedor pracista 4

Agência do Trabalhador
Rua General Estilac Leal, 1317, centro Toledo - 

Paraná Fone: (45)3252-6763

Vende-se chácara
Linha Floriano, com escritura, matrícula individual e 
documentos OK.
Chácara após barracão da Grameira, água da Sanepar, 
sem intermediário valor 250 mil, falar com Ademar.
Chácara a 4 km de Toledo, entrada lateral esquerda, 
registrada, 5 metros de largura, 80 x 250 m telefo-
ne para contato (42) 9 9124-2257, toda área 45 mil 
metros, 550 mil, documentos OK, sem intermediário. 
(45) 9 8402 086.

Vende-se casa
Excelente casa no Jd. Gisele a uma quadra da Av. 
Parigot de Souza, em rua sem saída, com 3 quartos, 
1 suite, sala de estar, sala de jantar, cozinha, 3 WC 
(2 Social+Suite), sala com isolamento acústico (pró-
pria para ensaios musicais), área de serviço com 
lavanderia ampla, área para churrasco, 2 vagas de 
garagem (2 cobertas).  Casa com 178m quadrados, 
terreno com 533,75m quadrados (15,25 frente por 
35m de comprimento).  Pátio com área verde fron-
tal e fundos com enorme espaço, apropriado para 
construção de piscina, pergolado etc.  rua ótima 
para quem tem crianças. Valor R$ 650.000,00. 
TR. 45 99979-3674

Vende-se casa de alvenaria

Localizada no Bairro no Santa Clara 4. 1 cozinha, 
1 banheiro e 1 quarto e  1 garagem com chur-
rasqueira. Não tem quintal.  Aceita-se automóvel. 
Tratar fone (45) 99844-2193. 
Valor R$ 65.000,00


