PODER JUDICIÁRIO
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho - 9.a Região
3> Vara do Trabalho de São José dos Pinhais-PR
RUA DAS NAÇÕES UNIDAS, 1001, TÉRREO ESQ. COM JOAQUIM NABUCO - CIDADE JARDIM
CEP: 85.806-390 Fone: (41) 3358-2730 e-mail: vdt03sjp@trt9.jus.br
EDITAL DE PRAÇA E LEILÃO

A Doutora SANDRA MARA DE OLIVEIRA DIAS, MM. Juíza da 3® Vara do Trabalho de São José dos Pinhais/PR, na forma da lei.
FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento, que fica designado Praça e Leilão para o dia 05 de junho de 2019,
às 10:00 horas pelo valor de avaliação, e não havendo interessados, será oferecido pela melhor oferta.
LOCAL: Rua Anne Frank, n^ 3971 - Boqueirão - Curitiba/PR e por meio eletrônico, mediante acesso ao site da internet: http://www.vmleilpes.com.br,
podendo ser oferecido lance em tempo real e em igualdade de condições com o pregão físico, mediante a realização de um pré-cadastro no referido
site. Os licitantes que desejarem participar da Hasta Pública com a utilização do sistema Leilão "on line", deverão obrigatoriamente aderir aos termos
contidos no sistema, através da página na rede mundial de computadores (www.vmleiloes.com.br), cujas regras integram este Edital de Leilão.
Se não houver expediente forense na data designada, o leilão será realizado no primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local.
Ficam as partes cientes de que, caso resulte negativa a hasta pública indicada no item precedente, fica designada nova Praça e Leilão para o dia 06 de
setembro de 2019, às 10:00 horas pelo valor de avaliação, e não havendo interessados, será oferecido peia melhor oferta, a ser realizada no endereço à
Rua Anne Frank, ns 3971 - Boqueirão - Curitiba/PR e por meio eletrônico, mediante acesso ao site da internet: http://www.vmleiioes.com.br, podendo
ser oferecido lance em tempo real e em igualdade de condições com o pregão físico, mediante a realização de um pré-cadastro no referido site. Os
licitantes que desejarem participar da Hasta Púbiica com a utilização do sistema Leilão "on line", deverão obrigatoriamente aderir aos termos contidos
no sistema, através da página na rede mundial de computadores (www.vmleiloes.com.br), cujas regras integram este Edital de Leilão.
LEILOEIRO: Sr. Jair Vicente Martins, Leiloeiro Público Oficial, já compromissado nos autos, relativos aos bens penhorados nos autos a seguir
relacionados.

06) AUTOS: 0000163-28.2017.5.09.0965
AUTOR:GABRIEL DE LARA MARQUES
RÉU: DINAPLAST IND E COMERCIO DE PLÁSTICOS LTDA - ME
BENS: Um compres sor de ar parafuso. Chi cago, t ipo CPAlO/10, lOHP, n? do produto 4152001454, nS de sér i e CAI327404, ano 2008, em
funcionamento e bom es t ado geral de conservação;
AVALIAÇÃO: R$ 20450,00,
ÔNUS: Nada consta nos autos
DESPESAS COM REMOÇÃO, DEPÓSITO E EDITAL: a serem informados em hasta.
DEPOSITÁRIO: João Carlos de Godoy - Rua Professora Ernestina de Macedo Souza Cortes, 2301, Parque da Fonte, São José dos Pinhais

07) AUTOS: 0001408-84.2011.5.09.0965
AUTOR:João Vinicius da Rocha Melo - CPF 093.655.349-92
RÉU; Panificadora Delícias da Manhã Ltda. Me [Panificadora Sabor da Manha] - CNPJ 08.801.520/0001-05 e outros (2)
BENS: um veiculo Marca/Modelo: VW/ SPACEFOX CONFORT, Ano de Fabricaçâo/Modelo: 2007/2008, Combustível: ALCOOL/GASOLINA, Renavam:
00940916800 placas APJ-2892, Chassi: 8AWPB05Z98A007981; Conservação:a) Estado geral (pneus, lataria e pintura): pintura e lataria avariados. Pneus
vazios. Sem bateria. Estepe não verificado (porta maias não abriu) . Estado gerai de conservação de regular para ruim. b) interior: em reguiar estado.
Estofado em regular estado.
AVALIAÇÃO; R$ 18.908,80 (dezoito mil, novecentos e oito reais e oitenta centavos)
ÔNUS: Nada consta nos autos
DESPESAS COM REMOÇÃO, DEPÓSITO E EDITAL; a serem informados em hasta.
DEPOSITÁRIO: Jair Vicente Martins
08) AUTOS: Ò001714-77.2016.5.09.0965
AUTOR:GiLSON FERNANDES
RÉU: JULIO MONTES NETO - CPF: 044.063.768-60
BENS: Lote de terreno sob o n° 21 (e averbações) da quadra "J", da Planta Vila Icaraí, situada em Colônia Afonso Pena, do município de S. J. Dos Pinhais,
com 450 metros quadrados, matricula 30.288 do Registro de Imóveis da ia Circunscrição de São José dos Pinhais/PR. Localização: Rua Acre, 243, Boneca
do Iguaçu, São José dos Pinhais/Pr, conforme cópia da matricula. Benfeitoria: Uma construção residencial em alvenaria com 3 pavimentas e
churrasqueira aos fundos, conforme medidas especificadas na matrícula
AVALIAÇÃO: R$1.000.00,00 (Hum milhão de reais)
ÔNUS: R-16 - PENHORA nos autos 0001714-77.2016.5.09.0965 da 3a Vara do Trabaiho de São José dos pinhais-PR;
DESPESAS COM REMOÇÃO, DEPÓSITO E EDITAL: a serem informados em hasta.
DEPOSITÁRIO: Clovis de Araújo Lins Filho

09) AUTOS: 0000491-55.2017.5.09.0965
AUTOR: UNIÃO FEDERAL (PGFN) - CNPJ: 00.394.460/0001-41
RÉU: MAR BLUE EMPREENDIMENTOS LTDA-CNPJ: 05.192.799/0001-89

_

BENS: Parte ideal de 484,00m2 do Lote de terreno com área total de 726,00m2, sem benfeitorias, ns 15, da quadra "C", da Planta Particular Antonio
Moletta Filho" com 11 (onze) metros de frente para a Rua Coronel João José Massaneiro, com demais características e confrontaçoes descritas na
matrícula 43.727 da H Circunscrição do Cartório de Registro de Imóveis de São José dos Pinhais. Benfeitorias não averbadas: Fundaçao destinado a
edificação de aproximadamente oito pavimentos e estrutura em concreto de apenas um pavimento incompleto.
AVALIAÇÃO: R$ 900.000,00 (novecentos mil reais).
ÔNUS- R-10 - HiPOTECA em favor de Giadstone Meio Barros e sua muiher Mareia Adriano Urbano Barros; AV-11 - Processo n® 0011406-33.2016.8.16.0035 junto
a 3i Vara Cívei de São José dos Pinhais; AV-12 - INDiSPONiBiLIDADE nos autos 0000491-55.2017.5.09.0965 em tramite junto a 3^ Vara do Trabalho de Sao Jose dos
Pinhais; R-13 - PENHORA nos autos 0000491-55.2017.5.09.0965 em tramite junto a 3s Vara do Trabaiho de São Jose dos Pinhais;
DESPESAS COM REMOÇÃO, DEPÓSITO E EDITAL: a serem informados em hasta.
DEPOSITÁRIO: o executado

5;,

