
Edital de Praça e leilão:  VIRTUAL: dia   04/09/2020 e 02/10/2020, inicio às 10:00h e 
término as 11:00h  se feriado, primeiro dia útil, subsequente=local: 
www.psnleiloes.com.br Paulo Setsuo Nakakogue, leiloeiro Público Oficial, matricula nº 

625, devidamente autorizado pelos Srs. Drs. Juízes do Trabalho, no exercício da 
Titularidade das Varas Trabalhistas, venderá, em público leilão, conforme Art. 888 da Cl 
T, no dia, hora e local supracitados, os bens objetivo de penhora das ações trabalhistas, 
nas condições indicadas neste Edital, a seguir descritos:  
Juiz do Trabalho Dr. Fabrício Nicolau dos Santos Nogueira, da 02ª Vara do 
Trabalho de Curitiba a saber:  
Autos nº  0000928-46.2015.5.09.0002 (21007-2015-002-09-00-3): Vicente Paulo 
Franche x Getama Moveis Modulados Ltda. – EPP.  01 Armário Closet em L, 
composto de sete módulos e sapateira de piso (base), em MDF branco de 15mm, com 
largura maior de 302 cm e largura menor de 202 cm, profundidade de 35 cm e altura 
total de 214 cm. R$  4.280,00; 01 Armários para Closet em L, composto de cinco 
módulos e sapateira de piso (base), em MDF branco de  15mm, com largura de um e 
outro lado de 210 cm,  profundidade de 45 cm e altura total de 214 cm, com corrediças 
telescópicas. R$  4.435,00; 01 Armário para   Closet em L, composto de quatro módulos 
em MDF branco de   15mm, com largura de 158 cm na parede maior por 120 cm na 
menor,  profundidade de 35 cm e altura total de 214 cm,  e sapateira de piso (base). R$  
1.986,00; 01 Armários para   Closet com portas de 6 mm em MDF branco, e estrutura 
em perfil de alumínio, e acabamentos para o fechamento lateral em MDF de 15mm, e 
altura de 245 cm e 240 cm de comprimento por 55 cm de profundidade, e módulos 
internos em MDF 15mm na cor fendi. R$  5.784,00; 01 Móvel para recepção composto 
de 7 peças em aramado branco, gaveteiro em MDF branco de 15mm, com rodízios, 
largura de 38 cm, altura de 50 cm e profundidade de 36 cm, com gavetão em MDF 
branco de 15mm, largura 56 cm, altura 36 cm de profundidade 36 cm, cremalheiras de 
80 cm de altura, branca. R$ 807,00; 01 Armário aramado branco, composto de 2 (dois) 
módulos de 80 cm de largura, com 14 (catorze) peças, com largura 160 cm altura 200 
cm, profundidade 35 cm. R$  1.713,00; 01 Gaveteiro com 2 (duas) gavetas nas 
seguintes medidas: comprimento 38 cm, altura 50 cm e profundidade 36 cm, em MDF 
branco de 15mm. R$  384,00; 01 Armário rack em MDF de 18mm na cor branca e 

madeirado carvalho, com tamponamento 3,6 cm em toda volta, com trilhos ocultos e 
amortecedor nas, e rodízios de silicone, com as seguintes medidas: comprimento 166 
cm, altura 54 cm e profundidade de 45 cm. R$  1.890,00; TOTAL R$ 21.279,00;  
Juiz do Trabalho Drª. Valéria Rodrigues Franco da Rocha, da 13ª Vara do Trabalho 
de Curitiba a saber:  
Autos nº 2411900-65.2000.5.09.0013 (24119-2000-013-09-00-03): Vilson Ferreira 
Prestes x Deposito de Ferro Velho Grego Ltda. x Temistocles Isidoro Doumenis 
(Espólio).  01 Apartamento número 01, localizado no pavimento térreo e na parte 
frontal do edifício “Doumenis”, com área correspondente global de 129,28m², área de 
uso comum 30,35m², área de estacionamento privativo 18,20m² (vaga discriminada, 
delimitada e distribuída na planta do pavimento subsolo, nº 03 e é compartilhada com o 
apartamento 06), área privativa de 80,73m². Com demais dados constantes da 
Matrícula n.44.765 do 3º CRI de Curitiba. Venda “Ad Corpus”. R$  290.000,00. ONUS 
DA PREFEITURA e  DÉBITO CONDOMÍNIO Será informado no dia do Leilão: R$  
Matrícula: R.1-44.765 – PENHORA – 8ª Vara do Trabalho de Curitiba/PR, Autos: 8P 
2344/2001, Requerente: Paulo Cesar Siqueira, Requerido: Deposito de Ferro Velho 
Grego Ltda. R.2-44.765 – PENHORA – 1ª Vara da Fazenda Pública de Curitiba/PR, 
Autos: 69.924/2007, Requerente: Município de Curitiba, Requerido: Themistoclis 
Isidoros Doumenis. R.3-44.765 – PENHORA – 1ª Vara da Fazenda Pública de 
Curitiba/PR, Autos: 53.280/2004, Requerente: Município de Curitiba, Requerido: 
Themistoclis Isidoros Doumenis. R.4-44.765 – PENHORA – 3ª Vara da Fazenda Pública 
de Curitiba/PR, Autos: 19317/2010, Requerente: Município de Curitiba, Requerido: 
Themistoclis Isidoros Doumenis. Av-5/44.765 – INDISPONIBILIDADE – 13ª Vara do 
Trabalho de Curitiba/PR, Processo: 24119200001309003. R.6-44.765 – PENHORA – 
13ª Vara doTrabalho de Curitiba/PR, Autos: 2411900-65.2000.5.09.0013 (24119-2000-
013-09-00-03), Exequente: Vilson Ferreira Prestes, Executado: Temistocles Isidoro 
Doumenis. 
Juiz do Trabalho Drª. Edilaine Stinglin Caetano, da 21ª Vara do Trabalho de 
Curitiba a saber:  
Autos nº 0002176-56.2017.5.09.0041: Rodrigo Correia da Costa x Valdinei Domingos 
dos Santos - ME. 02 Máquinas de assar frango, rotatórios, uma marca Progás, outra 
sem marca aparente, avaliadas cada uma em R$ 2.500,00. R$ 5.000,00; 02 
Churrasqueiras em latão, marca Apolo, avaliadas cada uma em R$ 550,00. R$ 
1.100,00. 04 Refrigeradores Industriais, Expositores de Vidros com 3 portas cada, com 
5 prateleiras cada um, marca Gelopar, avaliadas cada uma em R$ 5.500,00. R$ 
22.000,00. 02 Freezeres industriais para congelados, horizontais, marca Gelopar, 
medindo aproximadamente 1m por 4m, avaliadas cada uma em R$ 3.500,00. R$    
7.000,00; 01 Refrigerados expositor com 4 portas de vidro, 4 prateleiras, marca Gelopar   
industriais para congelados, horizontais, marca Gelopar, medindo aproximadamente 1m 
por 4m. R$ 5.000,00; 02 Balcões Refrigerados expositores de carne, usados no 
açougue, marca Gelopar, avaliadas cada uma em R$ 10.000,00. R$ 20.000,00; 02 
Balcões e expositores (verduras e frutas) em madeira, com 3 andares, sendo a parte 
debaixo para bebidas e com 8 repositores  na parte de cima, marca Atlântica. Obs.: 3 
andares, conforme fotografia, avaliadas cada uma em R$ 2.500,00. R$  5.000,00; 68 
Prateleiras de metal, para exposição de mercadorias, com 5 repartições cada; medindo 
aproximadamente 1,10m x 1,50m altura, avaliadas cada uma em R$ 150,00.  R$ 
10.200,00. Total R$ 75.300,00. 
Juiz do Trabalho Dra. Luciane Rosenau Aragon, da 002a Vara do Trabalho de São 
Jose dos Pinhais a saber:  
Autos nº 0000222-75.2016.5.09.0892: Flavia Mota Oscar x Alumisil Esquadrias de 
Aluminio Eireli-ME. 01 Conjunto de Polimento para inox e afins (Politriz, motor 10cv, 
painel de comando), marca motor Eberli 10 cavalos politriz sem marca aparente painel 
de comando Siemens, modelo Politriz de bancada, sem nº de série, cor preta e cinza, 
dimensões 1,40 x 1,60m. R$  2.500,00; Autos nº 0001498-10.2017.5.09.0892: Pedro 
Obregon de Oliveira x Engeconstru Construções e Empreendimentos Ltda. – ME.  
01 Lote de terreno sem benfeitorias, sob nº 06 (seis) da quadra nº 10 (dez) da planta 
Jardim Cristal, situada no lugar denominado Colônia Guatupê, São José dos Pinhais, 
medindo  o referido imóvel 12,00 metros de frente a Avenida Florianópolis, por 40,00 
metros de extensão da frente aos fundos, pelo lado direito de quem da rua olha o 
imóvel, divide com lote nº 05, 40,00 metros pelo lado esquerdo, divide com a Rua Cres-
Ciuma, onde faz esquina, e na linha de fundos, numa extensão de 12,00 metros, divide 
com o lote nº 14, com a área total de 480,00m². Matrícula nº 22.176, 1º Ofício de 
Registro de Imóveis  de São Jose dos Pinhais/PR. Venda “Ad Corpus”. R$  132.451,20 
ONUS DA PREFEITURA  Será informado no dia do Leilão : Matrícula: R.10-22.176 
– DÁ EM HIPOTECA – Engeconstru Construções e Empreendimentos Ltda. – ME, 
representada por Cleyton Roberto Vogt, em favor do Banco do Brasil S.A. R.11-22.176 
– PENHORA – 2ª Vara do Trabalho de São José dos Pinhais/PR., Autos: 0001498-

10.2017.5.09.0892, Exequente: Pedro Obregon de Oliveira e executado: Engeconstru 
Construções e Empreendimentos Ltda. – ME. Autos nº 0425100-48.2006.5.09.0892 
(04251-2006.0892-09-00-1): Mauri Albano Ribas x KRAFT - LYNE Ind. e Com 
de Maquinas e Equipamentos Ltda. x Peter Lawson x Jose Mink. 01 Terreno 
designado área nº04, com 6.283,00 metros quadrados, desmembrado da área 
remanescente de 48.969,95m2, demais características e confrontações constantes na 
referida matrícula. Esclareço que o imóvel está integrado ao terreno da matrícula n 

http://www.psnleiloes.com.br/


11.991, pois não existe muro dividindo as propriedades. Ambos os imóveis são 
utilizados pela empresa Nova Era Indústria Mecânica Eireli, CNPJ 00.640.677/0001-94, 
cuja entrada é pela R. Magnólia, 355. No entanto, o imóvel penhorado matrícula n 
11.992 também tem acesso independente pela Rua Magnólia, s/n. Quanto às 
benfeitorias existentes no imóvel ora reavaliado, são um barracão de alvenaria e um 
escritório de alvenaria, ambos com a fachada em tijolos roseados. Tais construções 
permanecem trancadas e não são utilizadas no dia-a-dia da empresa Nova Era 
Indústria Mecânica Eireli, segundo informações colhidas com empregados desta 
empresa no momento da vistoria. Matrícula nº 11.992, Serviço Registral de Imóveis 
Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, Foro Regional da Fazenda Rio 
Grande/PR. Venda “Ad Corpus”. R$  3.194.905,50; ONUS DA PREFEITURA  Será 
informado no dia do Leilão Matrícula: Título Aquisitivo – Registro 2 da Matrícula nº 
44.444 do 2º SRI da Comarca de São José dos Pinhais/PR. R-1-Matrícula nº 11.992 – 
Consoante Escritura Pública de Instituição de Servidão de Passagem, KRAFT - LYNE 
Ind. e Com de Maquinas e Equipamentos Ltda. em favor de Companhia de Saneamento 
do Paraná – SANEPAR, SERVIDÃO ONEROSA, sobre parte do terreno constante da 
presente matrícula, para FAIXA DE SERVIDÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS 
– Lote VI, com 75,72m², largura da faixa 2,00 metros e comprimento da faixa 37,86 
metros. R-2-Matrícula nº 11.992 – COMPRA E VENDA - KRAFT - LYNE Ind. e Com de 
Maquinas e Equipamentos Ltda., vendeu a Paulo Mendes dos Santos, casado com 
Dineia Fermino Barbosa dos Santos. Av-3-Matrícula nº 11.992 – CONSTAR 
DESCRIÇAO IMOBILIARIA  - Inscrição Imobiliária nº 062.030.0954.001. Av-6-Matrícula 
nº 11.992 – PENHORA – 2ª Vara do Trabalho de São José dos Pinhais/PR, referência: 
04251-2006-892-09-00-1 (RTOrd – Ajuizada em 22/09/2004) 0425100-
48.2006.5.09.0892, autor: Mauri Albano Ribas, Réu: KRAFT - LYNE Ind. e Com de 
Maquinas e Equipamentos Ltda. R-7-Matrícula nº 11.992 – CEDULA – Consoante de 
Crédito Bancário nº 493.901.220, Emitente: USIKRAFT - Ind. e Com de Maquinas Ltda. 
- ME, Credor: Banco do Brasil S/A. Av-8-Matrícula nº 11.992 – AVERBAÇÃO DE 

DECISÃO – 2ª Vara do Trabalho de São José dos Pinhais/PR, embargos de terceiros nº 
0001041-80.2014.5.09.0892, alienação efetuada por Paulo Mendes dos Santos em 
fraude à execução. Autor: Mauri Albano Ribas, Réu: KRAFT - LYNE Ind. e Com de 
Maquinas e Equipamentos Ltda. Av-9-Matrícula nº 11.992 – INDISPONIBILIDADE – 
Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região de  São José dos Pinhais/PR, processo: nº 
0001041-80.2014.5.09.0892, propriedade de Paulo Mendes dos Santos. R-10-Matrícula 
nº 11.992 – PENHORA – 4ª Vara do Trabalho de São José dos Pinhais/PR, processo: 

0211700-64.2008.5.09.0670, Autor: Valdir Duchman; Réu: KRAFT - LYNE Ind. e Com 
de Maquinas e Equipamentos Ltda., José Mink, Panafraft – Empreendimentos 
Imobiliários – ME. R-11-Matrícula nº 11.992 – PENHORA – Vara da Fazenda Pública  

de Fazenda Rio Grande/PR,  processo: 0005107-07.2011.8.16.0038, Exequente: 
Estado do Paraná; Executados: José Mink e  KRAFT - LYNE Ind. e Com de Maq. Ltda. 
PRÉ-REQUISITOS: Ficam cientes as partes litigantes e seus procuradores, bem como 
terceiros interessados em participar na Hasta Pública designada, de que a Praça e 
Leilão serão realizados em um único pregão, sendo que, apregoados os Bens e não 
havendo licitantes pelo valor equivalente a avaliação constante no Edital, os referidos 
Bens serão imediatamente Vendidos Pelo Maior Lance Ofertado, submetido a 
aprovação do Juízo, observado as CONDIÇÕES e REGRAS GERAIS DO LEILÃO, 
deste Edital: Os Bens Móveis e Imóveis serão Leiloados no Estado de Conservação em 
que se encontram, nos Imóveis a venda é "ad-corpus"; no ato da compra, o 
Arrematante está ciente e de acordo que os BENS são vendidos no Estado de 
Conservação que se encontram; declara irretratável e irrevogavelmente ter vistoriado os 
Bens e Não cabendo reclamações, desistências, cancelamento ou devoluções; em caso 
de dúvida NÃO COMPRE; As IMAGENS no SITE e INFORMES PUBLICITÁRIO são de 
caráter secundário e efeito estritamente ilustrativo; É de total responsabilidade dos 
Arrematantes: TODOS ÔNUS,IMPOSTOS, Dívidas, MULTAS em especial de IPTU e 
CONDOMINIAIS (obrigações denominadas "propterrem") constantes no Edital e/ou 
informadas antes da Hasta Pública, são assumidas de forma Clara e Inequívoca pelos 
interessados em oferecer o Lanço em Hasta Pública, estando plenamente cientes de 
que os ônus seguirão o imóvel e serão de total e exclusiva responsabilidade do 
Arrematante ou Adjudicatário, não se admitindo sub-rogações ou deduções dessas 
dívidas/multas no preço de Arrematação, conforme artigo 686,inciso V, do CPC; São 
igualmente de responsabilidade do Arrematante adjudicante, bem como não 
levantados por INDISPONIBILIDADE DOS ORGÃO motivado pela PANDEMIA 
CORONOAVIRUS, ficam por conta total do ARREMATANTE, como previsto neste 
Paragrafo; TRANSFERÊNCIA, OUTRAS DESPESAS: incidentes sobre a Arrematação, 
tais como: Funrejus=  0,2 sobre valor do ônus existentes ou valor arrematado, limitado 
ao valor teto, Lei Estadual 11.960/97;ITBI,Laudêmios,taxas,alvarás,emolumentos de 
cartório de escrituras, registros, Averbações, hipoteca Penhoras, dividas, Ônus, 
Gravado, declarados, Gravames Alienações Impostos , carregamento, frete, seguro; 
Despesas do Leilão: Publicação dos Editais, honorários do Leiloeiro, despesas 
acessórias pendentes sobre o bem demais despesas informadas por erratas no Edital 
e/ou na Praça e Leilão; Venda a Prazo: a critério do Juízo da execução, com a anuência 
do Credor, o interessado poderá consignar proposta a prazo, em Leilão, Não havendo 
venda a vista observado o imediato depósito do sinal de, no mínimo de 40% do lanço 
imediato e saldo em parcelas mensais, iguais, acrescidos Juros, Correções e demais 
garantias a critério do Juízo, a parcela inicial vencerá 30 dias do Leilão. O arrematante 
ficará como Fiel Depositário sempre observado Art.215 ao Art.221 do provimento Geral 
da Corregedoria Regional do Trabalho 9° região. Para ofertar propostas a prazo, deverá 
o licitante anunciar expressamente, tal condição de pagamento ao ofertar o seu lance. 
Exceto, nos AUTOS levados a Hasta Pública pela 17a Vara do Trabalho de Curitiba e 1° 
Vara do Trabalho de São José dos Pinhais, que, quem tiver interesse em adquirir o 
IMÓVEL em prestações, deverá: a) APRESENTAR a respectiva proposta por escrito até 
a véspera do leilão, observadas as condições impostas pelo art. 690 do CPC; b) 
DEPOSITAR previamente em juízo 30(trinta por cento) do valor de avaliação do imóvel; 
c) COMPROVAR nos autos o respectivo depósito, sob pena de rejeição liminar da 
proposta. Se deferida a proposta, o restante da dívida ficará garantido por hipoteca 
sobre o próprio imóvel. Sobrevindo dúvida razoável do leiloeiro sobre quem seja o 
vencedor, deverá o leiloeiro receber o pagamento de quem ofertou o melhor lance em 
leilão e submeter o caso à deliberação do Juiz, que decidirá a questão, dando o bem 
por arrematado pelo apresentante do melhor lanço ou da proposta prévia mais 
conveniente, conforme o caso (CPC, art. 690); Comissão de Leilão, sempre será devida 
ao Leiloeiro Oficial, pelo simples ATO PRATICADO(Decreto Federal n° 21.981/32), 
assumindo, o arrematante ou, o adjudicante ou o remitente, o ônus desta despesa; não 
sendo devolvido em nenhuma hipótese;    Lançador: Poderá ser registrado na Certidão 
de Praça e Leilão, o último e o penúltimo Lançador do Leilão ;se o último não cumprir as 
formalidades legais, o penúltimo poderá ser chamado, a critério do Juízo, desde que, o 
mesmo cumpra as condições do último lançador; Erratas, Ônus, Despesas informadas e 
anunciadas antes da Hasta Pública integramos Edital de Leilão, como pré condição 
Irretratável/irrevogável aceita e anuída pelos participantes do LEILÃO; No ato da 
retirada dos Bens arrematados, os mesmos deverão ser CONFERIDOS rigorosamente, 
só retirando se estiver plenamente satisfeito, NÃO acatando reclamações, desistências, 
cancelamento ou devoluções; Os pagamentos efetuados em cheques, serão 
considerados pagos, após a compensação dos mesmos; Os participantes do Leilão 
estarão sujeitos ao Artigo 335 do CPC, contra aqueles que impedirem, perturbarem, 
fraudarem, afastarem ou procurarem afastar licitantes por meios ilícitos, com os 
agravantes dos crimes praticados contra a ordem pública e violência; O Leiloeiro Oficial 



poderá Separar, Reunir ou Suspender Lotes; Ficam intimada(os) as (os) executada(os) 
de que o prazo para apresentação de quais quer medidas processuais contra os atos de 
expropriação como embargos ou recursos começará a fluir no 5°(Quinto) dia após a 
realização da Hasta Pública, Independentemente de nova Intimação; Caso os 
Exequentes, Executados, Sócios/Equiparados e Cônjuges não sejam encontrados ou 
cientificados, por qualquer razão, da data de Praça e Leilão, valerá o presente Edital de 
Intimação de Praça e Leilão; Para Participação no Leilão é pré-requisito que os 
Interessados reconheçam e concordem com o Edital e Condições informadas na Praça 
e Leilão.  L00054166  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


