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JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Paraná
7ª Vara Federal de Londrina

EXECUÇÃO FISCAL Nº 97.20.11054-6/PR
EXEQUENTE
ADVOGADO
EXECUTADO
EXECUTADO
ADVOGADO

:
:
:
:
:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
MARCELO ARANDA GARCIA DE SOUZA
WEIGERT E WEIGERT LTDA
NELSON LUIZ WEIGERT
PAULO ROBERTO BONAFINI

EDITAL N.º 9431783
O Doutor GUSTAVO BRUM, Juiz Federal Substituto na
Titularidade Plena da 7ª Vara Federal de Londrina, Seção Judiciária do Estado do
Paraná, na forma da lei etc.
FAZ SABER, aos que virem o presente Edital ou dele
conhecimento tiverem, expedido nos autos em epígrafe, que será leiloado bem
do(a) executado(a), na forma seguinte:
1° Leilão: dia 09/04/2018, a partir das 14 h, por lanço igual ou
superior ao da avaliação.
2° Leilão: dia 20/04/2018, a partir das 14 h, pelo maior lanço,
desde que não seja a preço vil (não inferior a 60% do valor da avaliação).
LOCAL: Av. do Café, 543, Bairro Aeroporto, Londrina/PR (Prédio
da Justiça Federal).
DESCRIÇÃO DO BEM: Veículo marca/modelo FIAT/STRADA
WORKING, placa AKT-0354, cor branca, à gasolina, Renavam nº 0079.9310158, ano de fabricação/modelo 2002/2003, em bom estado.
VALOR DA AVALIAÇÃO, em março/2017: R$ 16.000,00
(dezesseis mil reais).
LOCALIZAÇÃO DO BEM: Rua Maria Inácia de Almeida
Campos, 390, Londrina/PR.
DEPOSITÁRIO(A): Sr. Nelson Luiz Weigert
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: a) à vista ou b) por meio de
parcelamento (consoante o contido no OFÍCIO/PSFN/LDN Nº 561/2015, de
27/10/2015, arquivado em Secretaria e disponível para consulta).
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RECURSO(S): Não há.
LEILOEIRO: Paulo Setsuo Nakakogue.
Endereço: Rua Senador Accioly Filho, nº 1.625, Curitiba/PR,
telefone: (41) 3323-3030 (www.psnleiloes.com.br).
ÔNUS:
a) Penhora em favor da União - Fazenda Nacional, relativa à
presente Execução Fiscal;
b) Bloqueio por ordem judicial, relativo aos autos nº
91536320018160014, da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de
Londrina/PR;
c) Eventuais débitos junto ao DETRAN.
ÔNUS - (Por conta do Arrematante):
a) Custas de arrematação (0,5% - meio por cento - do valor da
arrematação - mínimo de R$ 10,64 e máximo de R$ 1.915,38);
b) Comissão do Leiloeiro (5% - cinco por cento - do valor da
arrematação).
OBSERVAÇÕES:
1) Arrematado o veículo, os débitos de qualquer natureza anteriores
à venda, subrogam-se no preço, aplicando-se por analogia, o artigo 130,
parágrafo único do CTN.
2) Ficam o(s) executado(s) e o depositário intimados através do
presente edital, caso não sejam eles intimados pessoalmente.
3) Fica(m) cientificado(s) eventual(is) arrematante(s) que a
expedição da carta de arrematação e a entrega do(s) bem(ns) somente serão
realizadas após o decurso dos prazos recursais e, em caso de oposição de
recursos, após o julgamento desses.
4) O presente edital será afixado no quadro de avisos da secretaria
desta vara, na sede do juízo, e publicado no diário eletrônico da Justiça Federal
do Paraná.
Londrina, 19 de fevereiro de 2018.
Eu, ___ Maria Gabriela Caracciolo Picarelli, Diretora de Secretaria
da 7ª Vara Federal de Londrina, Seção Judiciária do Paraná, que o fiz digitar e
conferi.
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Documento eletrônico assinado por Gustavo Brum, Juiz Federal Substituto na
Titularidade Plena, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de
dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
http://www.jfpr.jus.br/gedpro/verifica/verifica.php,
mediante
o
preenchimento do código verificador 9431783v8 e, se solicitado, do código CRC
9A936B83.
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EXECUÇÃO FISCAL Nº 99.20.12431-1/PR
EXEQUENTE
ADVOGADO
EXECUTADO
ADVOGADO
EXECUTADO
ADVOGADO
EXECUTADO

:
:
:
:
:
:
:
:

UNIÃO - FAZENDA NACIONAL
ARNALDO SAMPAIO DE MORAES GODOY
GLOBO SATELITE ANTENAS PARABOLICAS LTDA
JOAO LOPES DE OLIVEIRA
THIAGO LOMBARDI JANENE
KASSEM AHMAD JANENNE
WALDOMIRO CARVALHO GRADE
ABDELRAIM EL JANENE

EDITAL N.º 9431735
O Doutor GUSTAVO BRUM, Juiz Federal Substituto na
Titularidade Plena da 7ª Vara Federal de Londrina, Seção Judiciária do Estado do
Paraná, na forma da lei etc.
FAZ SABER, aos que virem o presente Edital ou dele
conhecimento tiverem, expedido nos autos em epígrafe, que será leiloado bem
do(a) executado(a), na forma seguinte:
1° Leilão: dia 09/04/2018, a partir das 14 h, por lanço igual ou
superior ao da avaliação.
2° Leilão: dia 20/04/2018, a partir das 14 h, pelo maior lanço,
desde que não seja a preço vil (não inferior a 60% do valor da reavaliação).
LOCAL: Av. do Café, 543, Bairro Aeroporto, Londrina/PR (Prédio
da Justiça Federal).
DESCRIÇÃO DO BEM: Fração ideal correspondente a 50%, de
propriedade do executado Abdelraim El Janene, do imóvel: Lote de terras sob nº
02 (dois), da quadra nº 02 (dois), com a área de 5.000,00m², da subdivisão de
parte dos lotes 02 e 03 da Gleba Patrimônio Londrina, neste Município e
Comarca, dentro das seguintes divisas e confrontações: ao norte, limita-se com o
lote 03 da mesma quadra, numa distância de 84,895m, e rumo NE 64º 33' 28,18"
SW. Ao sul, limita-se com o lote 01 da mesma quadra, numa distância de
81,38m, e rumo NE 64º 33' 28,18" SW. A oeste, frente para a Avenida A, numa
distância de 60,145m, e rumo SE 26º 04' 47,64" NW. A leste frente para a Rua 2,
numa distância de 60,21m, e rumo SE 22º 44' 00,16" NW, conforme descrito na
matrícula nº 23.145 do Cartório de Registro de Imóveis do 2º Ofício de
Londrina/PR.
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Benfeitorias: Contém benfeitorias para fins comerciais/industriais,
sendo 05 (cinco) barracões do lado esquerdo (de quem olha da entrada), com
cerca de 300m² cada, e, do lado direito, 03 (dois) barracões, com
aproximadamente 300 m² cada, uma edificação tipo escritório, e uma cobertura
aos fundos, tipo galpão industrial aberto, com cerca de 400m² (benfeitorias não
averbadas na matrícula).
VALOR DA REAVALIAÇÃO da fração ideal correspondente a
50%, em março/2017: R$ 2.751.000,00 (dois milhões setecentos e cinquenta e
um mil reais).
LOCALIZAÇÃO DO BEM: Avenida Francisco José Ferreira, nº
300, Vila Yara, Londrina/PR.
DEPOSITÁRIO(A): Sr. Abdelraim El Janene
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: a) à vista; ou b) por meio de
parcelamento (consoante o contido no OFÍCIO/PSFN/LDN Nº 561/2015, de
27/10/2015, arquivado em Secretaria e disponível para consulta).
RECURSO(S): Não há.
LEILOEIRO: Paulo Setsuo Nakakogue.
Endereço: Rua Senador Accioly Filho, nº 1.625, Curitiba/PR,
telefone: (41) 3323-3030 (www.psnleiloes.com.br).
ÔNUS:
a) Hipoteca em favor do Banco Regional de Desenvolvimento do
Extremo Sul - BRDE, R.38/23.145;
b) Penhora em favor da FAZENDA NACIONAL, relativa aos
presentes autos, R.40/23.145;
c) Penhora em favor do Banco Regional de Desenvolvimento do
Extremo Sul - BRDE, relativa aos autos de Execução de Título Extrajudicial nº
0000695-22.2016.8.16.0179, da 5ª Vara da Fazenda da Comarca de Curitiba/PR,
R.41/23.145.
ÔNUS - (Por conta do Arrematante):
a) Custas de arrematação (0,5% - meio por cento - do valor da
arrematação - mínimo de R$ 10,64 e máximo de R$ 1.915,38);
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b) Comissão do Leiloeiro (5% - cinco por cento - do valor da
arrematação);
c) Pagamento do ITBI, para efeito de expedição da Carta (art. 901,
§ 2º, do CPC);
d) Eventuais débitos referentes a taxas de condomínio do imóvel.
OBSERVAÇÕES:
1) Ficam o(s) executado(s) e o depositário intimados através do
presente edital, caso não sejam eles intimados pessoalmente. Tratando-se de
bem(ns) imóvel(is), ficam também intimados, através deste edital, o(s)
respectivo(s) cônjuge(s) e eventual(is) credor(es) hipotecário(s) e
coproprietário(s) do(s) imóvel(is), na hipótese de não serem eles encontrados
para intimação pessoal.
2) Fica(m) cientificado(s) eventual(is) arrematante(s) que a
expedição da carta de arrematação e a entrega do(s) bem(ns) somente serão
realizadas após o decurso dos prazos recursais e, em caso de oposição de
recursos, após o julgamento desses.
3) É de responsabilidade do(s) arrematante(s) a verificação da
compatibilidade entre os dados averbados perante o cartório de registro de
imóveis e o(s) item(ns) avaliado(s), nos termos do edital.
4) O presente edital será afixado no quadro de avisos da secretaria
desta vara, na sede do juízo, e publicado no diário eletrônico da Justiça Federal
do Paraná.
Londrina, 19 de fevereiro de 2018.
Eu, ____ Maria Gabriela Caracciolo Picarelli, Diretora de
Secretaria da 7ª Vara Federal de Londrina, Seção Judiciária do Paraná, que o fiz
digitar e conferi.
Documento eletrônico assinado por Gustavo Brum, Juiz Federal Substituto na
Titularidade Plena, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de
dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
http://www.jfpr.jus.br/gedpro/verifica/verifica.php,
mediante
o
preenchimento do código verificador 9431735v8 e, se solicitado, do código CRC
3438FA88.
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EXECUÇÃO FISCAL Nº 99.20.12693-4/PR
EXEQUENTE
ADVOGADO
EXECUTADO
ADVOGADO

EXECUTADO

: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL
: ARNALDO SAMPAIO DE MORAES GODOY
: COELHO ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL
LTDA
: ADRIANO RODRIGUES ARRIERO
: BRUNO PEDALINO
: EDMILSON NOGIMA
: JOÃO HENRIQUE DE ALMEIDA SCAFF
: CLOVIS SOUZA COELHO

EDITAL N.º 9432231
O Doutor GUSTAVO BRUM, Juiz Federal Substituto na
Titularidade Plena da 7ª Vara Federal de Londrina, Seção Judiciária do Estado do
Paraná, na forma da lei etc.
FAZ SABER, aos que virem o presente Edital ou dele
conhecimento tiverem, expedido nos autos em epígrafe, que será(ão) leiloado(s)
bem(ns) do(a) executado(a), na forma seguinte:
1° Leilão: dia 09/04/2018, a partir das 14 h, por lanço igual ou
superior ao da avaliação.
2° Leilão: dia 20/04/2018, a partir das 14 h, pelo maior lanço,
desde que não seja a preço vil (não inferior a 60% do valor da (re)avaliação).
LOCAL: Av. do Café, 543, Bairro Aeroporto, Londrina/PR (Prédio
da Justiça Federal).
DESCRIÇÃO DO(S) BEM(NS): 1.200 m³ (um mil e duzentos
metros cúbicos) de pedra brita número 1 (um), reavaliado em R$ 40,00 (quarenta
reais) o m³.
VALOR TOTAL DA REAVALIAÇÃO, em nov/2016: R$ 48.000
(quarenta e oito mil reais).
LOCALIZAÇÃO DO(S) BEM(NS): Rodovia PR-445, Km 37,
Pedreira Guaravera, em Guaravera/PR.
DEPOSITÁRIO: Sr. Clóvis Souza Coelho.
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CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: à vista.
RECURSO(S): Não há.
LEILOEIRO: Paulo Setsuo Nakakogue.
Endereço: Rua Senador Accioly Filho, nº 1.625, Curitiba/PR,
telefone: (41) 3323-3030 (www.psnleiloes.com.br).
ÔNUS - (Por conta do Arrematante):
a) Custas de arrematação (0,5% - meio por cento - do valor da
arrematação - mínimo de R$ 10,64 e máximo de R$ 1.915,38);
b) Comissão do Leiloeiro (5% - cinco por cento - do valor da
arrematação).
OBSERVAÇÕES:
1) Ficam o(s) executado(s) e o depositário intimados através do
presente edital, caso não sejam eles intimados pessoalmente. Tratando-se de
bem(ns) imóvel(is), ficam também intimados, através deste edital, o(s)
respectivo(s) cônjuge(s) e eventual(is) credor(es) hipotecário(s) e
coproprietário(s) do(s) imóvel(is), na hipótese de não serem eles encontrados
para intimação pessoal.
2) Fica(m) cientificado(s) eventual(is) arrematante(s) que a
expedição da carta de arrematação e a entrega do(s) bem(ns) somente serão
realizadas após o decurso dos prazos recursais e, em caso de oposição de
recursos, após o julgamento desses.
3) O presente edital será afixado no quadro de avisos da secretaria
desta vara, na sede do juízo, e publicado no diário eletrônico da Justiça Federal
do Paraná.
Londrina, 19 de fevereiro de 2018.
Eu, Maria Gabriela Caracciolo Picarelli, Diretora de Secretaria da
7ª Vara Federal de Londrina, Seção Judiciária do Paraná, que o fiz digitar e
conferi.
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Documento eletrônico assinado por Gustavo Brum, Juiz Federal Substituto na
Titularidade Plena, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de
dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
http://www.jfpr.jus.br/gedpro/verifica/verifica.php,
mediante
o
preenchimento do código verificador 9432231v7 e, se solicitado, do código CRC
D1443C4E.
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EXECUÇÃO FISCAL Nº 2006.70.01.002180-6/PR
EXEQUENTE
EXECUTADO
ADVOGADO

:
:
:
:

UNIÃO - FAZENDA NACIONAL
CENTRO DE NATACAO BABY NADE S/C LTDA
LUCIANO CARLOS FRANZON
ORLANDO LOSI COUTINHO MENDES

EDITAL N.º 9438880
O Doutor JOÃO CARLOS BARROS ROBERTI JUNIOR, Juiz
Federal Substituto na Titularidade Plena da 7ª Vara Federal de Londrina, Seção
Judiciária do Estado do Paraná, na forma da lei etc.
FAZ SABER, aos que virem o presente Edital ou dele
conhecimento tiverem, expedido nos autos em epígrafe, que será leiloado bem
do(a) executado(a), na forma seguinte:
1° Leilão: dia 09/04/2018, a partir das 14 h, por lanço igual ou
superior ao da avaliação.
2° Leilão: dia 20/04/2018, a partir das 14 h, pelo maior lanço,
desde que não seja a preço vil (não inferior a 60% do valor da (re)avaliação).
LOCAL: Av. do Café, 543, Bairro Aeroporto, Londrina/PR (Prédio
da Justiça Federal).
DESCRIÇÃO DO BEM: Data nº 03 (três), da quadra nº 05 (cinco),
com 250,00 m², do Parque Residencial Alvorada, desta cidade, com as seguintes
divisas: "Pela frente com a Rua "C", numa largura de 10,00 metros; de um lado
com a data nº 02, numa extensão de 25,00 metros; aos fundos com a data nº 26,
com 10,00 metros; e de outro lado com a data nº 04, numa extensão de 25,00
metros", conforme descrito na matrícula nº 29.150 do 1º Ofício de Registro de
Imóveis da Comarca de Londrina/PR.
Benfeitorias: Uma construção em alvenaria com 56,06 m², e uma
piscina coberta e aquecida de 10,10m.
VALOR DA REAVALIAÇÃO, em julho/2017: R$ 240.000,00
(duzentos e quarenta mil reais).
LOCALIZAÇÃO DO BEM: Rua Passos, nº 49, Londrina/PR.
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DEPOSITÁRIO: Sr. Roberto Yoshio Ogava.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: a) à vista; ou b) por meio de
parcelamento (consoante o contido no OFÍCIO/PSFN/LDN Nº 561/2015, de
27/10/2015, arquivado em Secretaria e disponível para consulta).
RECURSO(S): Não há.
LEILOEIRO: Paulo Setsuo Nakakogue.
Endereço: Rua Senador Accioly Filho, nº 1.625, Curitiba/PR,
telefone: (41) 3323-3030 (www.psnleiloes.com.br).
ÔNUS:
a) Penhora em favor da Fazenda Nacional, relativa à presente
Execução Fiscal, R.2/29.150;
b) Hipoteca em favor de Marilene Severina Aguilar, R.5/29.150.
ÔNUS - (Por conta do Arrematante):
a) Custas de arrematação (0,5% - meio por cento - do valor da
arrematação - mínimo de R$ 10,64 e máximo de R$ 1.915,38);
b) Comissão do Leiloeiro (5% - cinco por cento - do valor da
arrematação);
c) Pagamento do ITBI, para efeito de expedição da Carta (art. 901,
§ 2º, do CPC);
d) Eventuais débitos referentes a taxas de condomínio do imóvel.
OBSERVAÇÕES:
1) Ficam o(s) executado(s) e o depositário intimados através do
presente edital, caso não sejam eles intimados pessoalmente. Tratando-se de
bem(ns) imóvel(is), ficam também intimados, através deste edital, o(s)
respectivo(s) cônjuge(s) e eventual(is) credor(es) hipotecário(s) e
coproprietário(s) do(s) imóvel(is), na hipótese de não serem eles encontrados
para intimação pessoal.
2) Fica(m) cientificado(s) eventual(is) arrematante(s) que a
expedição da carta de arrematação e a entrega do(s) bem(ns) somente serão
realizadas após o decurso dos prazos recursais e, em caso de oposição de
recursos, após o julgamento desses.
3) É de responsabilidade do(s) arrematante(s) a verificação da
compatibilidade entre os dados averbados perante o cartório de registro de
imóveis e o(s) item(ns) avaliado(s), nos termos do edital.
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4) O presente edital será afixado no quadro de avisos da secretaria
desta vara, na sede do juízo, e publicado no diário eletrônico da Justiça Federal
do Paraná.
Londrina, 16 de fevereiro de 2018.
Eu, Maria Gabriela Caracciolo Picarelli, Diretora de Secretaria da
7ª Vara Federal de Londrina, Seção Judiciária do Paraná, que o fiz digitar e
conferi.

Documento eletrônico assinado por Joao Carlos Barros Roberti Junior, Juiz
Federal Substituto na Titularidade Plena, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de
26 de março de 2010. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
http://www.jfpr.jus.br/gedpro/verifica/verifica.php, mediante o preenchimento do
código verificador 9438880v11 e, se solicitado, do código CRC 8F1267FA.

2006.70.01.002180-6
*200670010021806*

[CNA©/CNA]
9438880.V011_3/3
*9438880.11*

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Paraná
7ª Vara Federal de Londrina

EXECUÇÃO FISCAL Nº 0001102-08.2010.4.04.7001/PR
EXEQUENTE
EXECUTADO
ADVOGADO

:
:
:
:

UNIÃO - FAZENDA NACIONAL
RADIO CRUZEIRO DO SUL DE LONDRINA LTDA
MARCELO DE LIMA CASTRO DINIZ
GISELY BRAJÃO DE OLIVEIRA

EDITAL N.º 9438629
O Doutor GUSTAVO BRUM, Juiz Federal Substituto na
Titularidade Plena da 7ª Vara Federal de Londrina, Seção Judiciária do Estado do
Paraná, na forma da lei etc.
FAZ SABER, aos que virem o presente Edital ou dele
conhecimento tiverem, expedido nos autos em epígrafe, que será(ão) leiloado(s)
bem(ns) do(a) executado(a), na forma seguinte:
1° Leilão: dia 09/04/2018, a partir das 14 h, por lanço igual ou
superior ao da avaliação.
2° Leilão: dia 20/04/2018, a partir das 14 h, pelo maior lanço,
desde que não seja a preço vil (não inferior a 60% do valor da (re)avaliação).
LOCAL: Av. do Café, 543, Bairro Aeroporto, Londrina/PR (Prédio
da Justiça Federal).
DESCRIÇÃO DO BEM: Veículo FIAT/PALIO FIRE FLEX, placa
AYJ-1400, ano de fabricação/modelo 2006/2007, renavam nº 0090.346011-4, cor
prata.
VALOR DA REAVALIAÇÃO, em junho/2017: R$ 13.400,00
(treze mil e quatrocentos reais).
LOCALIZAÇÃO DO BEM: Rua Bruno Prospero Parolari, nº 559,
Londrina/PR.
DEPOSITÁRIO: Sr. Amaury Tirapelli.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: a) à vista ou b) por meio de
parcelamento (consoante o contido no OFÍCIO/PSFN/LDN Nº 561/2015, de
27/10/2015, arquivado em Secretaria e disponível para consulta).

0001102-08.2010.404.7001
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Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Paraná
7ª Vara Federal de Londrina

RECURSO(S): Não há.
LEILOEIRO: Paulo Setsuo Nakakogue.
Endereço: Rua Senador Accioly Filho, nº 1.625, Curitiba/PR,
telefone: (41) 3323-3030 (www.psnleiloes.com.br).
ÔNUS:
a) Penhora em favor da União - Fazenda Nacional, relativo ao
presente processo;
b) Bloqueio por ordem judicial, relativo à Execução Fiscal nº
2008.70.01.001899-3, da 7ª Vara Federal de Londrina/PR;
c) Bloqueio por ordem judicial, relativo à Execução Fiscal nº
5006106-33.2013.404.7001, da 7ª Vara Federal de Londrina/PR;
d) Eventuais débitos junto ao DETRAN.
ÔNUS - (Por conta do Arrematante):
a) Custas de arrematação (0,5% - meio por cento - do valor da
arrematação - mínimo de R$ 10,64 e máximo de R$ 1.915,38);
b) Comissão do Leiloeiro (5% - cinco por cento - do valor da
arrematação).
OBSERVAÇÕES:
1) Arrematado o veículo, os débitos de qualquer natureza anteriores
à venda, subrogam-se no preço, aplicando-se por analogia, o artigo 130,
parágrafo único do CTN.
2) Ficam o(s) executado(s) e o depositário intimados através do
presente edital, caso não sejam eles intimados pessoalmente.
3) Fica(m) cientificado(s) eventual(is) arrematante(s) que a
expedição da carta de arrematação e a entrega do(s) bem(ns) somente serão
realizadas após o decurso dos prazos recursais e, em caso de oposição de
recursos, após o julgamento desses.
4) O presente edital será afixado no quadro de avisos da secretaria
desta vara, na sede do juízo, e publicado no diário eletrônico da Justiça Federal
do Paraná.
Londrina, 19 de fevereiro de 2018.
Eu, Maria Gabriela Caracciolo Picarelli, Diretora de Secretaria da
7ª Vara Federal de Londrina, Seção Judiciária do Paraná, que o fiz digitar e
conferi.
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JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Paraná
7ª Vara Federal de Londrina

Documento eletrônico assinado por Gustavo Brum, Juiz Federal Substituto na
Titularidade Plena, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de
dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
http://www.jfpr.jus.br/gedpro/verifica/verifica.php,
mediante
o
preenchimento do código verificador 9438629v7 e, se solicitado, do código CRC
EAC17A62.

0001102-08.2010.404.7001
*00011020820104047001*

[CNA©/MGP]
9438629.V007_3/3
*9438629.7*

:: 700004415549 - e-Proc - ::

1 de 2

https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_impri...

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Paraná
6ª UAA em Arapongas
EXECUÇÃO FISCAL Nº 5000301-38.2015.4.04.7031/PR
EXEQUENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL
EXECUTADO: AUTO UNIAO - PECAS E SERVICOS LTDA - EPP

EDITAL Nº 700004415549
O Doutor GUSTAVO BRUM, Juiz Federal Substituto na Titularidade Plena da
6ª UAA em Arapongas, Seção Judiciária do Estado do Paraná, na forma da lei etc.
FAZ SABER, aos que virem o presente Edital ou dele conhecimento tiverem,
expedido nos autos em epígrafe, que será leiloado bem do(a) executado(a), na forma seguinte:
1° Leilão: dia 09/04/2018, a partir das 14 h, por lanço igual ou superior ao da
avaliação.
2° Leilão: dia 20/04/2018, a partir das 14 h, pelo maior lanço, desde que não
seja a preço vil (não inferior a 60% do valor da (re)avaliação).
LOCAL: Av. do Café, 543, Bairro Aeroporto, Londrina/PR (Prédio da Justiça
Federal).
DESCRIÇÃO DO BEM: Motocicleta HONDA/CG 125 FAN, ano de
fabricação/modelo 2007/2007, cor vermelha, placa AOM-7959, renavam nº 0091.079146-5,
em regular estado de conservação e funcionamento.
VALOR DA REAVALIAÇÃO, em abril/2017: R$ 2.800,00 (dois mil e
oitocentos reais).
LOCALIZAÇÃO DO BEM: Rua Guaratinga, nº 2.455, Arapongas/PR.
DEPOSITÁRIO: Sr. Saulo Furtado.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: a) à vista ou b) por meio de parcelamento
(consoante o contido no OFÍCIO/PSFN/LDN Nº 561/2015, de 27/10/2015, arquivado em
Secretaria e disponível para consulta).
RECURSO(S): Não há.
LEILOEIRO: Paulo Setsuo Nakakogue.
Endereço: Rua Senador Accioly Filho, nº 1.625, Curitiba/PR, telefone: (41)
3323-3030 (www.psnleiloes.com.br).
ÔNUS:
5000301-38.2015.4.04.7031
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JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Paraná
6ª UAA em Arapongas
a) Bloqueio por ordem judicial, relativo aos autos nº 11254-57.2013, da 1º Vara
Cível e da Fazenda Pública da Comarca de Arapongas/PR;
b) Bloqueio por ordem judicial, relativo à presente Execução Fiscal;
c) Eventuais débitos junto ao DETRAN.
ÔNUS - (Por conta do Arrematante):
a) Custas de arrematação (0,5% - meio por cento - do valor da arrematação mínimo de R$ 10,64 e máximo de R$ 1.915,38);
b) Comissão do Leiloeiro (5% - cinco por cento - do valor da arrematação).
OBSERVAÇÕES:
1) Arrematado o veículo, os débitos de qualquer natureza anteriores à venda,
subrogam-se no preço, aplicando-se por analogia, o artigo 130, parágrafo único do CTN.
2) Ficam o(s) executado(s) e o depositário intimados através do presente edital,
caso não sejam eles intimados pessoalmente.
3) Fica(m) cientificado(s) eventual(is) arrematante(s) que a expedição da carta
de arrematação e a entrega do(s) bem(ns) somente serão realizadas após o decurso dos prazos
recursais e, em caso de oposição de recursos, após o julgamento desses.
4) O presente edital será afixado no quadro de avisos da secretaria desta vara, na
sede do juízo, e publicado no diário eletrônico da Justiça Federal do Paraná.
Eu, Maria Gabriela Caracciolo Picarelli, Diretora de Secretaria da 6ª UAA em
Arapongas, Seção Judiciária do Paraná, que o fiz digitar e conferi.

Documento eletrônico assinado por GUSTAVO BRUM, Juiz Federal Substituto na Titularidade Plena, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br
/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador 700004415549v3 e do código CRC
914586e7.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): GUSTAVO BRUM
Data e Hora: 26/2/2018, às 17:21:12

5000301-38.2015.4.04.7031

700004415549 .V3

28/02/2018 16:48

:: 700004392126 - e-Proc - ::

1 de 4

https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_impri...

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Paraná
7ª Vara Federal de Londrina
Avenida do Café, 543 - Bairro: Aeroporto - CEP: 86038-000 - Fone: (43)3315-6271 - Email: prlon07@jfpr.jus.br

EXECUÇÃO FISCAL Nº 5001561-51.2012.4.04.7001/PR
EXEQUENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL
EXECUTADO: PAVIBRAS PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA

EDITAL Nº 700004392126
O Doutor JOÃO CARLOS BARROS ROBERTI JUNIOR, Juiz Federal
Substituto na Titularidade Plena da 7ª Vara Federal de Londrina, Seção Judiciária do Estado
do Paraná, na forma da lei etc.
FAZ SABER, aos que virem o presente Edital ou dele conhecimento tiverem,
expedido nos autos em epígrafe, que será leiloado bem do(a) executado(a), na forma seguinte:
1° Leilão: dia 09/04/2018, a partir das 14 h, por lanço igual ou superior ao da
avaliação.
2° Leilão: dia 20/04/2018, a partir das 14 h, pelo maior lanço, desde que não
seja a preço vil (não inferior a 60% do valor da (re)avaliação).
LOCAL: Av. do Café, 543, Bairro Aeroporto, Londrina/PR (Prédio da Justiça
Federal).
DESCRIÇÃO DO BEM: Lote de terras sob nº 64/B/P2, com a área de 3.345,69
m², destacado do lote 64-B, constituído pela unificação dos lotes 64/B/P2 com 3.011,63, com
a faixa de terras medindo 334,06 m², ambos da Gba. Patrimônio Londrina, neste Município e
Comarca, dentro das seguintes divisas e confrontações: "A Norte, no rumo SE 89º 24' 03"
NW, na extensão de 27,745 m², com o lote 64/B/P/1, da Gba. Patrimônio Londrina; a Sul, no
rumo SE 75º 09' 02" NW na extensão de 27,466 m, com parte do lote 64-B da Gba-PLondrina; a Leste, no rumo SE 0º 03' 52" NW, na extensão de 115,222 m, com o lote 64-B da
Gba. Patrimônio Londrina; e finalmente, a Oeste, na direção SN, na extensão de 107,50 m,
frente para o prolongamento da Rua Itajaí (avenida projetada), conforme descrito na matrícula
nº 18.870 do 2º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Londrina/PR.
Benfeitorias averbadas na matrícula: residência em alvenaria com 72 m²,
escritório em alvenaria com 131,35 m² e barracão pré-moldado de 01 pavimento, com área de
781,97 m².
Benfeitorias não averbadas na matrícula: barracão utilizado como laboratório
com área de 258,54 m², barracão utilizado como destroçador com área de 147,44 m², cabine
de força com área de 91,20 m² e garagem com área de 254,10 m².
VALOR DA REAVALIAÇÃO, em março/2017: R$ 5.320.000,00 (cinco
milhões, trezentos e vinte mil reais).
5001561-51.2012.4.04.7001
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JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Paraná
7ª Vara Federal de Londrina
LOCALIZAÇÃO DO BEM: Rua Itajaí, nº 770, esquina com a Rua Tietê,
Londrina/PR.
DEPOSITÁRIO: Sr. Luiz José Baso.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: a) à vista; ou b) por meio de parcelamento
(consoante o contido no OFÍCIO/PSFN/LDN Nº 561/2015, de 27/10/2015, arquivado em
Secretaria e disponível para consulta).
RECURSO(S): Não há.
LEILOEIRO: Paulo Setsuo Nakakogue.
Endereço: Rua Senador Accioly Filho, nº 1.625, Curitiba/PR, telefone: (41)
3323-3030 (www.psnleiloes.com.br).
ÔNUS:
a) Cédula de Crédito Industrial Hipotecária em favor do Banco Regional de
Desenvolvimento do Extremo Sul - BRDE, R.3/18.870;
b) Penhora em favor da Fazenda Nacional, relativa aos autos nº
2007.70.01.000155-1, da 7ª Vara Federal de Londrina/PR, R.4/18.870;
c) Penhora em favor de Tigre S/A - Tubos e Conexões, relativa aos autos de
Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 687/2006, da 9ª Vara Cível da Comarca de
Londrina/PR, R.5/18.870;
d) Penhora em favor da Fazenda Nacional, relativa aos autos nº
2007.70.01.006979-0, da 7ª Vara Federal de Londrina/PR, R.6/18.870;
e) Penhora em favor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e do Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE, relativa aos autos de
Cumprimento de Sentença nº 2001.70.01.003996-5 da 4ª Vara Federal de Londrina/PR,
R.8/18.870;
f) Penhora em favor da Fazenda Nacional, relativa à presente Execução Fiscal,
R.9/18.870;
g) Penhora em favor da Fazenda Nacional, relativa à Execução Fiscal nº
5008963-86.2012.404.7001, da 7ª Vara Federal de Londrina/PR, R.10/18.870;
h) Penhora em favor da Fazenda Nacional, relativa aos autos de Execução Fiscal
nº 2009.70.01.003961-7 da 7ª Vara Federal de Londrina/PR, R.12/18.870;
i) Penhora em favor do Posto Maru Ltda, relativa aos autos de Execução nº
370/2009 da 6ª Vara Cível da Comarca de Londrina/PR, R.14/18.870;
5001561-51.2012.4.04.7001
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JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Paraná
7ª Vara Federal de Londrina
j) Penhora em favor da União - Fazenda Nacional, relativa aos autos nº
5002738-45.2015.404.7001 da 7ª Vara Federal de Londrina/PR, R.15/18.870;
k) Penhora em favor da União - Fazenda Nacional, relativa aos autos nº
2007.70.01.003928-1 da 7ª Vara Federal de Londrina/PR, R.16/18.870.
ÔNUS - (Por conta do Arrematante):
a) Custas de arrematação (0,5% - meio por cento - do valor da arrematação mínimo de R$ 10,64 e máximo de R$ 1.915,38);
b) Comissão do Leiloeiro (5% - cinco por cento - do valor da arrematação);
c) Pagamento do ITBI, para efeito de expedição da Carta (art. 901, § 2º, do
CPC);
d) Eventuais débitos referentes a taxas de condomínio do imóvel.
OBSERVAÇÕES:
1) Ficam o(s) executado(s) e o depositário intimados através do presente edital,
caso não sejam eles intimados pessoalmente. Tratando-se de bem(ns) imóvel(is), ficam
também intimados, através deste edital, o(s) respectivo(s) cônjuge(s) e eventual(is) credor(es)
hipotecário(s) e coproprietário(s) do(s) imóvel(is), na hipótese de não serem eles encontrados
para intimação pessoal.
2) Fica(m) cientificado(s) eventual(is) arrematante(s) que a expedição da carta
de arrematação e a entrega do(s) bem(ns) somente serão realizadas após o decurso dos prazos
recursais e, em caso de oposição de recursos, após o julgamento desses.
3) É de responsabilidade do(s) arrematante(s) a verificação da compatibilidade
entre os dados averbados perante o cartório de registro de imóveis e o(s) item(ns) avaliado(s),
nos termos do edital.
4) O presente edital será afixado no quadro de avisos da secretaria desta vara, na
sede do juízo, e publicado no diário eletrônico da Justiça Federal do Paraná.
Eu, Maria Gabriela Caracciolo Picarelli, Diretora de Secretaria da 7ª Vara
Federal de Londrina, Seção Judiciária do Paraná, que o fiz digitar e conferi.

Documento eletrônico assinado por JOAO CARLOS BARROS ROBERTI JUNIOR, Juiz Federal Substituto na
Titularidade Plena, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª
Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador
700004392126v2 e do código CRC 699ab7cc.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOAO CARLOS BARROS ROBERTI JUNIOR
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JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Paraná
7ª Vara Federal de Londrina
Data e Hora: 7/2/2018, às 8:43:18
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Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Paraná
7ª Vara Federal de Londrina
Avenida do Café, 543 - Bairro: Aeroporto - CEP: 86038-000 - Fone: (43)3315-6271 - Email: prlon07@jfpr.jus.br

EXECUÇÃO FISCAL Nº 5001633-72.2011.4.04.7001/PR
EXEQUENTE: AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP
EXECUTADO: VALDECI DA CUNHA - GAS
EXECUTADO: VALDECI DA CUNHA

EDITAL Nº 700004469548
O Doutor GUSTAVO BRUM, Juiz Federal Substituto na Titularidade Plena da
7ª Vara Federal de Londrina, Seção Judiciária do Estado do Paraná, na forma da lei etc.
FAZ SABER, aos que virem o presente Edital ou dele conhecimento tiverem,
expedido nos autos em epígrafe, que será leiloado bem do(a) executado(a), na forma seguinte:
1° Leilão: dia 09/04/2018, a partir das 14 h, por lanço igual ou superior ao da
avaliação.
2° Leilão: dia 20/04/2018, a partir das 14 h, pelo maior lanço, desde que não
seja a preço vil (não inferior a 60% do valor da (re)avaliação).
LOCAL: Av. do Café, 543, Bairro Aeroporto, Londrina/PR (Prédio da Justiça
Federal).
DESCRIÇÃO DO BEM: Veículo marca GM/CHEVROLET D60, tipo
caminhão, placa GQD-5163, ano de fabricação/modelo 1978/1978, diesel, cor branca,
Renavam nº 0037.667586-1, Chassi nº BC68351H06579, em perfeito estado de uso e
conservação.
VALOR DA REAVALIAÇÃO, em agosto/2017: R$ 18.000,00 (dezoito mil
reais).
LOCALIZAÇÃO DO BEM: Rua Bacaris, nº 79, Cambé/PR.
DEPOSITÁRIO: Sr. Valdeci da Cunha.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: à vista.
RECURSO(S): Não há.
LEILOEIRO: Paulo Setsuo Nakakogue.
Endereço: Rua Senador Accioly Filho, nº 1.625, Curitiba/PR, telefone: (41)
3323-3030 (www.psnleiloes.com.br).
ÔNUS:
5001633-72.2011.4.04.7001
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JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Paraná
7ª Vara Federal de Londrina
a) Penhora em favor da AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS
NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP, relativa à presente Execução Fiscal;
b) Eventuais débitos junto ao DETRAN.
ÔNUS - (Por conta do Arrematante):
a) Custas de arrematação (0,5% - meio por cento - do valor da arrematação mínimo de R$ 10,64 e máximo de R$ 1.915,38);
b) Comissão do Leiloeiro (5% - cinco por cento - do valor da arrematação).
OBSERVAÇÕES:
1) Arrematado o veículo, os débitos de qualquer natureza anteriores à venda,
subrogam-se no preço, aplicando-se por analogia, o artigo 130, parágrafo único do CTN.
2) Ficam o(s) executado(s) e o depositário intimados através do presente edital,
caso não sejam eles intimados pessoalmente.
3) Fica(m) cientificado(s) eventual(is) arrematante(s) que a expedição da carta
de arrematação e a entrega do(s) bem(ns) somente serão realizadas após o decurso dos prazos
recursais e, em caso de oposição de recursos, após o julgamento desses.
4) O presente edital será afixado no quadro de avisos da secretaria desta vara, na
sede do juízo, e publicado no diário eletrônico da Justiça Federal do Paraná.
Eu, Maria Gabriela Caracciolo Picarelli, Diretora de Secretaria da 7ª Vara
Federal de Londrina, Seção Judiciária do Paraná, que o fiz digitar e conferi.

Documento eletrônico assinado por GUSTAVO BRUM, Juiz Federal Substituto na Titularidade Plena, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br
/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador 700004469548v4 e do código CRC
baf77332.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): GUSTAVO BRUM
Data e Hora: 26/2/2018, às 18:1:55
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JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Paraná
7ª Vara Federal de Londrina
Avenida do Café, 543 - Bairro: Aeroporto - CEP: 86038-000 - Fone: (43)3315-6271 - Email: prlon07@jfpr.jus.br

EXECUÇÃO FISCAL Nº 5003073-06.2011.4.04.7001/PR
EXEQUENTE: AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA
EXECUTADO: HERBORISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

EDITAL Nº 700004398910
O Doutor JOÃO CARLOS BARROS ROBERTI JUNIOR, Juiz Federal
Substituto na Titularidade Plena da 7ª Vara Federal de Londrina, Seção Judiciária do Estado
do Paraná, na forma da lei etc.
FAZ SABER, aos que virem o presente Edital ou dele conhecimento tiverem,
expedido nos autos em epígrafe, que serão leiloados bens do(a) executado(a), na forma
seguinte:
1° Leilão: dia 09/04/2018, a partir das 14 h, por lanço igual ou superior ao da
avaliação.
2° Leilão: dia 20/04/2018, a partir das 14 h, pelo maior lanço, desde que não
seja a preço vil (não inferior a 60% do valor da (re)avaliação).
LOCAL: Av. do Café, 543, Bairro Aeroporto, Londrina/PR (Prédio da Justiça
Federal).
DESCRIÇÃO DOS BENS:
a) 01 (uma) emblistadeira, marca Uhlmann, tipo KP1LA 506, ano 76, produção
60 por minuto, em bom estado de conservação, avaliada em junho/2012 em R$ 20.000,00
(vinte mil reais);
b) 01 (uma) encapsuladeira, semiautomática, marca Capsutec, modelo ESA
11000, nº 405, 220V, trifásica, em bom estado de conservação, reavaliada em maio/2017 em
R$ 29.306,70 (vinte e nove mil trezentos e seis reais e setenta centavos).
VALOR TOTAL DA REAVALIAÇÃO, em maio/2017: R$ 49.306,70 (quarenta
e nove mil trezentos e seis reais e setenta centavos).
LOCALIZAÇÃO DOS BENS: Rua Rangel Pestana, nº 657, Londrina/PR.
DEPOSITÁRIA: Srª. Norma Nasser Gardemann.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: à vista.
RECURSO(S): Não há.
5003073-06.2011.4.04.7001
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Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Paraná
7ª Vara Federal de Londrina
LEILOEIRO: Paulo Setsuo Nakakogue.
Endereço: Rua Senador Accioly Filho, nº 1.625, Curitiba/PR, telefone: (41)
3323-3030 (www.psnleiloes.com.br).
ÔNUS - (Por conta do Arrematante):
a) Custas de arrematação (0,5% - meio por cento - do valor da arrematação mínimo de R$ 10,64 e máximo de R$ 1.915,38);
b) Comissão do Leiloeiro (5% - cinco por cento - do valor da arrematação).
OBSERVAÇÕES:
1) Ficam o(s) executado(s) e o depositário intimados através do presente edital,
caso não sejam eles intimados pessoalmente.
2) Fica(m) cientificado(s) eventual(is) arrematante(s) que a expedição da carta
de arrematação e a entrega do(s) bem(ns) somente serão realizadas após o decurso dos prazos
recursais e, em caso de oposição de recursos, após o julgamento desses.
3) O presente edital será afixado no quadro de avisos da secretaria desta vara, na
sede do juízo, e publicado no diário eletrônico da Justiça Federal do Paraná.
Eu, Maria Gabriela Caracciolo Picarelli, Diretora de Secretaria da 7ª Vara
Federal de Londrina, Seção Judiciária do Paraná, que o fiz digitar e conferi.

Documento eletrônico assinado por JOAO CARLOS BARROS ROBERTI JUNIOR, Juiz Federal Substituto na
Titularidade Plena, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª
Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador
700004398910v8 e do código CRC caf6b9c7.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOAO CARLOS BARROS ROBERTI JUNIOR
Data e Hora: 9/2/2018, às 9:27:7

5003073-06.2011.4.04.7001

700004398910 .V8

28/02/2018 16:19

:: 700004391899 - e-Proc - ::

1 de 2

https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_impri...

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Paraná
7ª Vara Federal de Londrina
Avenida do Café, 543 - Bairro: Aeroporto - CEP: 86038-000 - Fone: (43)3315-6271 - Email: prlon07@jfpr.jus.br

EXECUÇÃO FISCAL Nº 5005262-88.2010.4.04.7001/PR
EXEQUENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL
EXECUTADO: CACILDA FERNANDES SZEZERBATY
EXECUTADO: HOUSETEC COM ASSISTENCIA TEC MAQ INDUSTRIAIS LTDA ME

EDITAL Nº 700004391899
O Doutor JOÃO CARLOS BARROS ROBERTI JUNIOR, Juiz Federal
Substituto na Titularidade Plena da 7ª Vara Federal de Londrina, Seção Judiciária do Estado
do Paraná, na forma da lei etc.
FAZ SABER, aos que virem o presente Edital ou dele conhecimento tiverem,
expedido nos autos em epígrafe, que será(ão) leiloado(s) bem(ns) do(a) executado(a), na
forma seguinte:
1° Leilão: dia 09/04/2018, a partir das 14 h, por lanço igual ou superior ao da
avaliação.
2° Leilão: dia 20/04/2018, a partir das 14 h, pelo maior lanço, desde que não
seja a preço vil (não inferior a 60% do valor da (re)avaliação).
LOCAL: Av. do Café, 543, Bairro Aeroporto, Londrina/PR (Prédio da Justiça
Federal).
DESCRIÇÃO DO BEM: Veículo marca FIAT, modelo FIORINO LX IE, ano de
fabricação/modelo 1994/1994, chassi nº 9BD146000R8362373REM, renavam nº
0062.081087-4, placa BOT-1959, gasolina, cor azul, em estado razoável de uso e
conservação.
VALOR DA REAVALIAÇÃO, em abril/2017: R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
LOCALIZAÇÃO DO BEM: Rua Serra da Tormenta, nº 62, Jardim Delta,
Londrina/PR.
DEPOSITÁRIO: Sr. Márcio Marzola Szezerbaty.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: a) à vista ou b) por meio de parcelamento
(consoante o contido no OFÍCIO/PSFN/LDN Nº 561/2015, de 27/10/2015, arquivado em
Secretaria e disponível para consulta).
RECURSO(S): Não há.
LEILOEIRO: Paulo Setsuo Nakakogue.
5005262-88.2010.4.04.7001
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JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Paraná
7ª Vara Federal de Londrina
Endereço: Rua Senador Accioly Filho, nº 1.625, Curitiba/PR, telefone: (41)
3323-3030 (www.psnleiloes.com.br).
ÔNUS:
a) Bloqueio por ordem judicial, relativo aos autos nº 258138820088160014, da
3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Londrina/PR;
b) Penhora em favor da União - Fazenda Nacional, relativa à presente Execução
Fiscal;
c) Eventuais débitos junto ao DETRAN.
ÔNUS - (Por conta do Arrematante):
a) Custas de arrematação (0,5% - meio por cento - do valor da arrematação mínimo de R$ 10,64 e máximo de R$ 1.915,38);
b) Comissão do Leiloeiro (5% - cinco por cento - do valor da arrematação).
OBSERVAÇÕES:
1) Arrematado o veículo, os débitos de qualquer natureza anteriores à venda,
subrogam-se no preço, aplicando-se por analogia, o artigo 130, parágrafo único do CTN.
2) Ficam o(s) executado(s) e o depositário intimados através do presente edital,
caso não sejam eles intimados pessoalmente.
3) Fica(m) cientificado(s) eventual(is) arrematante(s) que a expedição da carta
de arrematação e a entrega do(s) bem(ns) somente serão realizadas após o decurso dos prazos
recursais e, em caso de oposição de recursos, após o julgamento desses.
4) O presente edital será afixado no quadro de avisos da secretaria desta vara, na
sede do juízo, e publicado no diário eletrônico da Justiça Federal do Paraná.
Eu, Maria Gabriela Caracciolo Picarelli, Diretora de Secretaria da 7ª Vara
Federal de Londrina, Seção Judiciária do Paraná, que o fiz digitar e conferi.

Documento eletrônico assinado por JOAO CARLOS BARROS ROBERTI JUNIOR, Juiz Federal Substituto na
Titularidade Plena, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª
Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador
700004391899v2 e do código CRC 6c8e9bc2.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOAO CARLOS BARROS ROBERTI JUNIOR
Data e Hora: 7/2/2018, às 8:45:50
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Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Paraná
7ª Vara Federal de Londrina
Avenida do Café, 543 - Bairro: Aeroporto - CEP: 86038-000 - Fone: (43)3315-6271 - Email: prlon07@jfpr.jus.br

EXECUÇÃO FISCAL Nº 5007670-76.2015.4.04.7001/PR
EXEQUENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL
EXECUTADO: REPUBLICA TEEN CONFECCOES LTDA - ME

EDITAL Nº 700004391775
O Doutor JOÃO CARLOS BARROS ROBERTI JUNIOR, Juiz Federal
Substituto na Titularidade Plena da 7ª Vara Federal de Londrina, Seção Judiciária do Estado
do Paraná, na forma da lei etc.
FAZ SABER, aos que virem o presente Edital ou dele conhecimento tiverem,
expedido nos autos em epígrafe, que será(ão) leiloado(s) bem(ns) do(a) executado(a), na
forma seguinte:
1° Leilão: dia 09/04/2018, a partir das 14 h, por lanço igual ou superior ao da
avaliação.
2° Leilão: dia 20/04/2018, a partir das 14 h, pelo maior lanço, desde que não
seja a preço vil (não inferior a 60% do valor da (re)avaliação).
LOCAL: Av. do Café, 543, Bairro Aeroporto, Londrina/PR (Prédio da Justiça
Federal).
DESCRIÇÃO DOS BENS:
a) 04 (quatro) máquinas de costura industrial retas, usadas, antigas, em regular
estado de conservação e funcionamento, sem numeração aparente, avaliadas em R$ 950,00
(novecentos e cinquenta reais) a unidade, totalizando R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos
reais);
b) 01 (uma) máquina interloque industrial, usada, antiga, marca Siruba, modelo
757E, especificação 516X2-56, em regular estado de conservação e funcionamento, avaliada
em R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais);
c) 01 (uma) máquina overloque industrial, usada, antiga, marca Siruba, modelo
735E, número 150255, em regular estado de conservação e funcionamento, avaliada em R$
1.500,00 (um mil e quinhentos reais);
d) 01 (uma) máquina prespontadeira, usada, antiga, marca Sunstar, KM-740BL,
em regular estado de conservação e funcionamento, avaliada em R$ 1.600,00 (um mil e
seiscentos reais);
e) 01 (uma) máquina de costura fechadeira plana, usada, antiga, marca Kansai
Special, KS 030910, em regular estado de conservação e funcionamento, avaliada em R$
5007670-76.2015.4.04.7001
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JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Paraná
7ª Vara Federal de Londrina
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais);
f) 01 (uma) máquina de costura travet, usada, antiga, marca Lanmax,
LM-1842H, em regular estado de conservação e funcionamento, avaliada em R$ 2.500,00
(dois mil e quinhentos reais);
g) 01 (uma) máquina de pregar botão pneumática, usada, antiga, referência
821.001, em regular estado de conservação e funcionamento, avaliada em R$ 1.100,00 (um
mil e cem reais).
VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO, em abril/2016: R$ 15.300,00 (quinze mil e
trezentos reais).
LOCALIZAÇÃO DO BEM: Rua Veneza, nº 125, fundos, Cambé/PR.
DEPOSITÁRIO: Sr. Juvenal Izaias Santos Neto.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: a) à vista ou b) por meio de parcelamento
(consoante o contido no OFÍCIO/PSFN/LDN Nº 561/2015, de 27/10/2015, arquivado em
Secretaria e disponível para consulta).
RECURSO(S): Não há.
LEILOEIRO: Paulo Setsuo Nakakogue.
Endereço: Rua Senador Accioly Filho, nº 1.625, Curitiba/PR, telefone: (41)
3323-3030 (www.psnleiloes.com.br).
ÔNUS - (Por conta do Arrematante):
a) Custas de arrematação (0,5% - meio por cento - do valor da arrematação mínimo de R$ 10,64 e máximo de R$ 1.915,38);
b) Comissão do Leiloeiro (5% - cinco por cento - do valor da arrematação).
OBSERVAÇÕES:
1) Ficam o(s) executado(s) e o depositário intimados através do presente edital,
caso não sejam eles intimados pessoalmente.
2) Fica(m) cientificado(s) eventual(is) arrematante(s) que a expedição da carta
de arrematação e a entrega do(s) bem(ns) somente serão realizadas após o decurso dos prazos
recursais e, em caso de oposição de recursos, após o julgamento desses.
3) O presente edital será afixado no quadro de avisos da secretaria desta vara, na
sede do juízo, e publicado no diário eletrônico da Justiça Federal do Paraná.
Eu, Maria Gabriela Caracciolo Picarelli, Diretora de Secretaria da 7ª Vara
5007670-76.2015.4.04.7001
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JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Paraná
7ª Vara Federal de Londrina
Federal de Londrina, Seção Judiciária do Paraná, que o fiz digitar e conferi.

Documento eletrônico assinado por JOAO CARLOS BARROS ROBERTI JUNIOR, Juiz Federal Substituto na
Titularidade Plena, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª
Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador
700004391775v2 e do código CRC 8f27293a.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOAO CARLOS BARROS ROBERTI JUNIOR
Data e Hora: 7/2/2018, às 8:48:37
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Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Paraná
7ª Vara Federal de Londrina
Avenida do Café, 543 - Bairro: Aeroporto - CEP: 86038-000 - Fone: (43)3315-6271 - Email: prlon07@jfpr.jus.br

EXECUÇÃO FISCAL Nº 5007798-96.2015.4.04.7001/PR
EXEQUENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL
EXECUTADO: METALÚRGICA JKL EPP LTDA

EDITAL Nº 700004454025
O Doutor JOÃO CARLOS BARROS ROBERTI JUNIOR, Juiz Federal
Substituto na Titularidade Plena da 7ª Vara Federal de Londrina, Seção Judiciária do Estado
do Paraná, na forma da lei etc.
FAZ SABER, aos que virem o presente Edital ou dele conhecimento tiverem,
expedido nos autos em epígrafe, que será leiloado bem do(a) executado(a), na forma seguinte:
1° Leilão: dia 09/04/2018, a partir das 14 h, por lanço igual ou superior ao da
avaliação.
2° Leilão: dia 20/04/2018, a partir das 14 h, pelo maior lanço, desde que não
seja a preço vil (não inferior a 60% do valor da (re)avaliação).
LOCAL: Av. do Café, 543, Bairro Aeroporto, Londrina/PR (Prédio da Justiça
Federal).
DESCRIÇÃO DO BEM: Veículo FIAT/UNO MILLE, placa AVU-2550, ano de
fabricação/modelo 2012/2013, álcool/gasolina, cor branca, Renavam nº 0048.007312-0,
Chassi nº 9BD15822AD6741345, com amassados na lataria do veículo, em funcionamento.
VALOR DA REAVALIAÇÃO, em outubro/2017: R$ 15.000,00 (quinze mil
reais).
LOCALIZAÇÃO DO BEM: Rua Condor, nº 787, Londrina/PR.
DEPOSITÁRIA: Srª. Karina Andrea Vicente.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: à vista.
RECURSO(S): Não há.
LEILOEIRO: Paulo Setsuo Nakakogue.
Endereço: Rua Senador Accioly Filho, nº 1.625, Curitiba/PR, telefone: (41)
3323-3030 (www.psnleiloes.com.br).
ÔNUS:
5007798-96.2015.4.04.7001
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JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Paraná
7ª Vara Federal de Londrina
a) Penhora em favor da União - Fazenda Nacional, relativa à presente Execução
Fiscal;
b) Bloqueio por ordem judicial, relativo aos autos nº 00638642720158160014,
da 2ª Vara Cível da Comarca de Londrina/PR;
c) Bloqueio por ordem judicial, relativo aos autos nº 00000247520155090018,
da 1ª Vara do Trabalho de Londrina/PR;
d) Eventuais débitos junto ao DETRAN.
ÔNUS - (Por conta do Arrematante):
a) Custas de arrematação (0,5% - meio por cento - do valor da arrematação mínimo de R$ 10,64 e máximo de R$ 1.915,38);
b) Comissão do Leiloeiro (5% - cinco por cento - do valor da arrematação).
OBSERVAÇÕES:
1) Arrematado o veículo, os débitos de qualquer natureza anteriores à venda,
subrogam-se no preço, aplicando-se por analogia, o artigo 130, parágrafo único do CTN.
2) Ficam o(s) executado(s) e o depositário intimados através do presente edital,
caso não sejam eles intimados pessoalmente.
3) Fica(m) cientificado(s) eventual(is) arrematante(s) que a expedição da carta
de arrematação e a entrega do(s) bem(ns) somente serão realizadas após o decurso dos prazos
recursais e, em caso de oposição de recursos, após o julgamento desses.
4) O presente edital será afixado no quadro de avisos da secretaria desta vara, na
sede do juízo, e publicado no diário eletrônico da Justiça Federal do Paraná.
Eu, Maria Gabriela Caracciolo Picarelli, Diretora de Secretaria da 7ª Vara
Federal de Londrina, Seção Judiciária do Paraná, que o fiz digitar e conferi.

Documento eletrônico assinado por JOAO CARLOS BARROS ROBERTI JUNIOR, Juiz Federal Substituto na
Titularidade Plena, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª
Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador
700004454025v4 e do código CRC ba65d4d3.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOAO CARLOS BARROS ROBERTI JUNIOR
Data e Hora: 16/2/2018, às 18:19:32
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Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Paraná
7ª Vara Federal de Londrina
Avenida do Café, 543 - Bairro: Aeroporto - CEP: 86038-000 - Fone: (43)3315-6271 - Email: prlon07@jfpr.jus.br

EXECUÇÃO FISCAL Nº 5011362-20.2014.4.04.7001/PR
EXEQUENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL
EXECUTADO: CEZARINO DOS SANTOS
EXECUTADO: MULTI SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO S/S LTDA - ME
EXECUTADO: L. M. PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME

EDITAL Nº 700004405259
O Doutor JOÃO CARLOS BARROS ROBERTI JUNIOR, Juiz Federal
Substituto na Titularidade Plena da 7ª Vara Federal de Londrina, Seção Judiciária do Estado
do Paraná, na forma da lei etc.
FAZ SABER, aos que virem o presente Edital ou dele conhecimento tiverem,
expedido nos autos em epígrafe, que será leiloado bem do(a) executado(a), na forma seguinte:
1° Leilão: dia 09/04/2018, a partir das 14 h, por lanço igual ou superior ao da
avaliação.
2° Leilão: dia 20/04/2018, a partir das 14 h, pelo maior lanço, desde que não
seja a preço vil (não inferior a 60% do valor da (re)avaliação).
LOCAL: Av. do Café, 543, Bairro Aeroporto, Londrina/PR (Prédio da Justiça
Federal).
DESCRIÇÃO DO BEM: Veículo VW/KOMBI, placa AKH-8896, ano de
fabricação/modelo 2002/2002, álcool, cor branca, Renavam nº 0078.455916-3, em regular
estado de conservação.
VALOR DA REAVALIAÇÃO, em setembro/2017: R$ 13.800,00 (treze mil e
oitocentos reais).
LOCALIZAÇÃO DO BEM: Av. Harry Prochet, nº 1373, Londrina/PR.
DEPOSITÁRIA: Srª. Sandra do Nascimento Santos.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: a) à vista ou b) por meio de parcelamento
(consoante o contido no OFÍCIO/PSFN/LDN Nº 561/2015, de 27/10/2015, arquivado em
Secretaria e disponível para consulta).
RECURSO(S): Não há.
LEILOEIRO: Paulo Setsuo Nakakogue.
Endereço: Rua Senador Accioly Filho, nº 1.625, Curitiba/PR, telefone: (41)
5011362-20.2014.4.04.7001
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JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Paraná
7ª Vara Federal de Londrina
3323-3030 (www.psnleiloes.com.br).
ÔNUS:
a) Bloqueio por ordem judicial, relativo aos autos nº 08614004320085090513,
da 3ª Vara do Trabalho de Londrina/PR;
b) Penhora em favor da União - Fazenda Nacional, relativa à presente Execução
Fiscal;
c)
Bloqueio
por
ordem
judicial,
relativo
5015087-85.2012.404.7001, da 7ª Vara Federal de Londrina/PR;

aos

autos

nº

d) Eventuais débitos junto ao DETRAN.
ÔNUS - (Por conta do Arrematante):
a) Custas de arrematação (0,5% - meio por cento - do valor da arrematação mínimo de R$ 10,64 e máximo de R$ 1.915,38);
b) Comissão do Leiloeiro (5% - cinco por cento - do valor da arrematação).
OBSERVAÇÕES:
1) Arrematado o veículo, os débitos de qualquer natureza anteriores à venda,
subrogam-se no preço, aplicando-se por analogia, o artigo 130, parágrafo único do CTN.
2) Ficam o(s) executado(s) e o depositário intimados através do presente edital,
caso não sejam eles intimados pessoalmente.
3) Fica(m) cientificado(s) eventual(is) arrematante(s) que a expedição da carta
de arrematação e a entrega do(s) bem(ns) somente serão realizadas após o decurso dos prazos
recursais e, em caso de oposição de recursos, após o julgamento desses.
4) O presente edital será afixado no quadro de avisos da secretaria desta vara, na
sede do juízo, e publicado no diário eletrônico da Justiça Federal do Paraná.
Eu, Maria Gabriela Caracciolo Picarelli, Diretora de Secretaria da 7ª Vara
Federal de Londrina, Seção Judiciária do Paraná, que o fiz digitar e conferi.

Documento eletrônico assinado por JOAO CARLOS BARROS ROBERTI JUNIOR, Juiz Federal Substituto na
Titularidade Plena, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª
Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador
700004405259v6 e do código CRC ff9938b9.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOAO CARLOS BARROS ROBERTI JUNIOR
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JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Paraná
7ª Vara Federal de Londrina
Data e Hora: 11/2/2018, às 11:28:15
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Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Paraná
7ª Vara Federal de Londrina
Avenida do Café, 543 - Bairro: Aeroporto - CEP: 86038-000 - Fone: (43)3315-6271 - Email: prlon07@jfpr.jus.br

EXECUÇÃO FISCAL Nº 5012682-42.2013.4.04.7001/PR
EXEQUENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL
EXECUTADO: JOSE LUIZ LINS DE SOUZA
EXECUTADO: VISOPLAC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
EXECUTADO: JOSE CARLOS DA ROCHA

EDITAL Nº 700004396079
O Doutor JOÃO CARLOS BARROS ROBERTI JUNIOR, Juiz Federal
Substituto na Titularidade Plena da 7ª Vara Federal de Londrina, Seção Judiciária do Estado
do Paraná, na forma da lei etc.
FAZ SABER, aos que virem o presente Edital ou dele conhecimento tiverem,
expedido nos autos em epígrafe, que será leiloado bem do(a) executado(a), na forma seguinte:
1° Leilão: dia 09/04/2018, a partir das 14 h, por lanço igual ou superior ao da
avaliação.
2° Leilão: dia 20/04/2018, a partir das 14 h, pelo maior lanço, desde que não
seja a preço vil (não inferior a 60% do valor da (re)avaliação).
LOCAL: Av. do Café, 543, Bairro Aeroporto, Londrina/PR (Prédio da Justiça
Federal).
DESCRIÇÃO DO BEM: Sala nº 701 (setecentos e um), situado no 7º pavimento
superior do Edifício Comercial Higienópolis, desta cidade, com a área bruta construída de
162,720221m², sendo área privativa de 121,136938m², área de uso comum de 21,488883m² e
área de espaço de garagem de 20,095m², correspondendo a fração ideal do terreno de
4,4155%, confrontando-se: "Ao Norte com recuo junto ao lote nº 01; ao Sul com recuo junto
ao lote nº 04; a Leste com Avenida Higienópolis e a Oeste com as salas nºs 702 e 703 e hall
dos elevadores", conforme descrito na matrícula nº 29.063 do Cartório de Registro de Imóveis
do 1º Ofício de Londrina/PR.
VALOR DA REAVALIAÇÃO, em jun/2017: R$ 310.000,00 (trezentos e dez
mil reais).
LOCALIZAÇÃO DO BEM: Av. Higienópolis, nº 174, sala 701, Londrina/PR.
DEPOSITÁRIO: Sr. José Carlos da Rocha
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: a) à vista; ou b) por meio de parcelamento
(consoante o contido no OFÍCIO/PSFN/LDN Nº 561/2015, de 27/10/2015, arquivado em
Secretaria e disponível para consulta).
5012682-42.2013.4.04.7001
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Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Paraná
7ª Vara Federal de Londrina
RECURSO(S): Não há.
LEILOEIRO: Paulo Setsuo Nakakogue.
Endereço: Rua Senador Accioly Filho, nº 1.625, Curitiba/PR, telefone: (41)
3323-3030 (www.psnleiloes.com.br).
ÔNUS:
a) Penhora em favor da União - Fazenda Nacional, relativa aos autos nº
5003314-43.2012.404.7001, da 7ª Vara Federal de Londrina/PR, R.3/29063;
b) Penhora em favor da União - Fazenda Nacional, relativa aos presentes autos,
R.4/29.063;
c) Penhora em favor da União - Fazenda Nacional, relativa aos autos nº
2008.70.01.000945-1, da 7ª Vara Federal de Londrina/PR, R.5/29.063.
ÔNUS - (Por conta do Arrematante):
a) Custas de arrematação (0,5% - meio por cento - do valor da arrematação mínimo de R$ 10,64 e máximo de R$ 1.915,38);
b) Comissão do Leiloeiro (5% - cinco por cento - do valor da arrematação);
c) Pagamento do ITBI, para efeito de expedição da Carta (art. 901, § 2º, do
CPC);
d) Eventuais débitos referentes a taxas de condomínio do imóvel.
OBSERVAÇÕES:
1) Ficam o(s) executado(s) e o depositário intimados através do presente edital,
caso não sejam eles intimados pessoalmente. Tratando-se de bem(ns) imóvel(is), ficam
também intimados, através deste edital, o(s) respectivo(s) cônjuge(s) e eventual(is) credor(es)
hipotecário(s) e coproprietário(s) do(s) imóvel(is), na hipótese de não serem eles encontrados
para intimação pessoal.
2) Fica(m) cientificado(s) eventual(is) arrematante(s) que a expedição da carta
de arrematação e a entrega do(s) bem(ns) somente serão realizadas após o decurso dos prazos
recursais e, em caso de oposição de recursos, após o julgamento desses.
3) É de responsabilidade do(s) arrematante(s) a verificação da compatibilidade
entre os dados averbados perante o cartório de registro de imóveis e o(s) item(ns) avaliado(s),
nos termos do edital.
4) O presente edital será afixado no quadro de avisos da secretaria desta vara, na
sede do juízo, e publicado no diário eletrônico da Justiça Federal do Paraná.
5012682-42.2013.4.04.7001
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JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Paraná
7ª Vara Federal de Londrina
Eu, Maria Gabriela Caracciolo Picarelli, Diretora de Secretaria da 7ª Vara
Federal de Londrina, Seção Judiciária do Paraná, que o fiz digitar e conferi.

Documento eletrônico assinado por JOAO CARLOS BARROS ROBERTI JUNIOR, Juiz Federal Substituto na
Titularidade Plena, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª
Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador
700004396079v3 e do código CRC 63ab823c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOAO CARLOS BARROS ROBERTI JUNIOR
Data e Hora: 9/2/2018, às 9:30:34
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Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Paraná
7ª Vara Federal de Londrina
Avenida do Café, 543 - Bairro: Aeroporto - CEP: 86038-000 - Fone: (43)3315-6271 - Email: prlon07@jfpr.jus.br

EXECUÇÃO FISCAL Nº 5020101-50.2012.4.04.7001/PR
EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO PARANÁ - CRMV/PR
EXECUTADO: DISTIBUIDORA LONDRINENSE DE PESCADOS LTDA - EPP

EDITAL Nº 700004442420
O Doutor JOÃO CARLOS BARROS ROBERTI JUNIOR, Juiz Federal
Substituto na Titularidade Plena da 7ª Vara Federal de Londrina, Seção Judiciária do Estado
do Paraná, na forma da lei etc.
FAZ SABER, aos que virem o presente Edital ou dele conhecimento tiverem,
expedido nos autos em epígrafe, que será leiloado bem do(a) executado(a), na forma seguinte:
1° Leilão: dia 09/04/2018, a partir das 14 h, por lanço igual ou superior ao da
avaliação.
2° Leilão: dia 20/04/2018, a partir das 14 h, pelo maior lanço, desde que não
seja a preço vil (não inferior a 60% do valor da (re)avaliação).
LOCAL: Av. do Café, 543, Bairro Aeroporto, Londrina/PR (Prédio da Justiça
Federal).
DESCRIÇÃO DO BEM: Veículo VW/8.150E Delivery, placa ANR-0533,
ano/modelo 2006/2006, cor branca, diesel, Renavam nº 0088.137345-1, Chassi nº
9BWA952P86R612586, em bom estado de conservação e funcionamento.
VALOR DA REAVALIAÇÃO, em maio/2017: R$ 59.000,00 (cinquenta e nove
mil reais).
LOCALIZAÇÃO DO BEM: Av. Arcebispo D. Geraldo Fernandes, nº 359,
Londrina/PR.
DEPOSITÁRIO: Osvaldo Calixto.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: à vista.
RECURSO(S): Não há.
LEILOEIRO: Paulo Setsuo Nakakogue.
Endereço: Rua Senador Accioly Filho, nº 1.625, Curitiba/PR, telefone: (41)
3323-3030 (www.psnleiloes.com.br).
ÔNUS:
5020101-50.2012.4.04.7001
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JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Paraná
7ª Vara Federal de Londrina
a) Penhora em favor do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado
do Paraná - CRMV/PR, relativa à presente Execução Fiscal;
b) Eventuais débitos junto ao DETRAN.
ÔNUS - (Por conta do Arrematante):
a) Custas de arrematação (0,5% - meio por cento - do valor da arrematação mínimo de R$ 10,64 e máximo de R$ 1.915,38);
b) Comissão do Leiloeiro (5% - cinco por cento - do valor da arrematação).
OBSERVAÇÕES:
1) Arrematado o veículo, os débitos de qualquer natureza anteriores à venda,
subrogam-se no preço, aplicando-se por analogia, o artigo 130, parágrafo único do CTN.
2) Ficam o(s) executado(s) e o depositário intimados através do presente edital,
caso não sejam eles intimados pessoalmente.
3) Fica(m) cientificado(s) eventual(is) arrematante(s) que a expedição da carta
de arrematação e a entrega do(s) bem(ns) somente serão realizadas após o decurso dos prazos
recursais e, em caso de oposição de recursos, após o julgamento desses.
4) O presente edital será afixado no quadro de avisos da secretaria desta vara, na
sede do juízo, e publicado no diário eletrônico da Justiça Federal do Paraná.
Eu, Maria Gabriela Caracciolo Picarelli, Diretora de Secretaria da 7ª Vara
Federal de Londrina, Seção Judiciária do Paraná, que o fiz digitar e conferi.

Documento eletrônico assinado por JOAO CARLOS BARROS ROBERTI JUNIOR, Juiz Federal Substituto na
Titularidade Plena, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª
Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador
700004442420v4 e do código CRC 03198b97.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOAO CARLOS BARROS ROBERTI JUNIOR
Data e Hora: 11/2/2018, às 11:25:19
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Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Paraná
7ª Vara Federal de Londrina
Avenida do Café, 543 - Bairro: Aeroporto - CEP: 86038-000 - Fone: (43)3315-6271 - Email: prlon07@jfpr.jus.br

EXECUÇÃO FISCAL Nº 5024453-80.2014.4.04.7001/PR
EXEQUENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL
EXECUTADO: CONQUISTA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

EDITAL Nº 700004540238
O Doutor JOÃO CARLOS BARROS ROBERTI JUNIOR, Juiz Federal
Substituto na Titularidade Plena da 7ª Vara Federal de Londrina, Seção Judiciária do Estado
do Paraná, na forma da lei etc.
FAZ SABER, aos que virem o presente Edital ou dele conhecimento tiverem,
expedido nos autos em epígrafe, que será(ão) leiloado(s) bem(ns) do(a) executado(a), na
forma seguinte:
1° Leilão: dia 09/04/2018, a partir das 14 h, por lanço igual ou superior ao da
avaliação.
2° Leilão: dia 20/04/2018, a partir das 14 h, pelo maior lanço, desde que não
seja a preço vil (não inferior a 60% do valor da avaliação).
LOCAL: Av. do Café, 543, Bairro Aeroporto, Londrina/PR (Prédio da Justiça
Federal).
DESCRIÇÃO DO(S) BEM(NS): Chácara 41 (quarenta e um), com 5.170,00 m²,
da Chácara Sabará, desta cidade, com as seguintes divisas e confrontações: "Pela frente, com
a Rua 'I', na largura de 47,00 metros; de um lado, com a chácara nº 40, numa extensão de 110
metros; de outro lado, com a chácara nº 42, numa extensão de 110,00 metros; e aos fundos,
com a chácara nº 56, numa largura de 47,00 metros", conforme descrito na matrícula nº 1.394
do Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício de Londrina/PR.
Benfeitorias: Aproximadamente 1.800 m² (mil e oitocentos metros quadrados) de construção
em alvenaria, toda térrea, piso cerâmico, portas com esquadrias em madeira, janelas com
esquadrias metálicas e fechamento em vidro, forro em pvc, cobertura com telhas cerâmicas,
consistente em uma pousada composta de guarita situada na entrada do terreno, medindo
aproximadamente 50 m² (cinquenta metros quadrados); prédio administrativo com
aproximadamente 320 m² (trezentos e vinte metros quadrados); restaurante com
aproximadamente 430 m² (quatrocentos e trinta metros quadrados); lavanderia e refeitório
com aproximadamente 60 m² (sessenta metros quadrados); prédio com 08 (oito)
apartamentos, medindo aproximadamente 400 m² (quatrocentos metros quadrados) em sua
totalidade; alojamento contendo 04 (quatro) repartições, com aproximadamente 550 m²
(quinhentos e cinquenta metros quadrados) em sua totalidade; piscina em formato
arredondado; banheiros e churrasqueira ao lado da piscina com aproximadamente 50 m²
(cinquenta metros quadrados) e campo de futebol. Todas as construções se encontram em
perfeito estado de uso e conservação. Apenas parte das benfeitorias encontram-se averbadas,
5024453-80.2014.4.04.7001
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JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Paraná
7ª Vara Federal de Londrina
conforme Av.1.394/A e Av.11/1.394.
VALOR DA AVALIAÇÃO, em maio/2017: R$ 3.680.000,00 (três milhões,
seiscentos e oitenta mil reais).
LOCALIZAÇÃO DO BEM: Rua Elizio Turino, nº 265, Londrina/PR.
DEPOSITÁRIO: Sr. Silvio Pereira de Souza.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: à vista.
RECURSO(S): Não há.
LEILOEIRO: Paulo Setsuo Nakakogue.
Endereço: Rua Senador Accioly Filho, nº 1.625, Curitiba/PR, telefone: (41)
3323-3030 (www.psnleiloes.com.br).
ÔNUS:
a) Hipoteca em favor da Caixa Econômica Federal (Cédula de Crédito
Comercial), R.10/1.394;
b) Servidão de uso de água das chácaras nºs 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 31 do
loteamento, Av.12/1.394;
c) Arrolamento Fiscal, conforme ofício GAB/DRF/LON nº 142/2010, expedido
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, Av.13/1.394;
d) Penhora em favor da União - Fazenda Nacional, relativa aos autos nº
5001548-52.2012.404.7001, da 7ª Vara Federal de Londrina/PR, R.16/1.394;
e) Averbação de Execução (Autos nº 0012575-65.2013.8.16.0001, do Juízo de
Direito da 12ª Vara Cível da Comarca de Curitiba/PR, sendo autora Brementur Agência de
Viagens e Turismo Ltda e réus Silvio Pereira de Souza, Conquista Agência de Viagens Ltda e
Lucimar Aparecida Battini de Souza), R.17/1.394;
f) Penhora em favor de Debora Duarte, relativa aos autos RTOrd nº
00581-2009-673-09-00-6 (0058100-77.2009.5.09.0673), da 6ª Vara do Trabalho de
Londrina/PR, R.18/1.394;
g) Penhora em favor da União - Fazenda Nacional, relativa aos autos nº
5005916-70.2013.404.7001, da 7ª Vara Federal de Londrina/PR, R.19/1.394;
h) Penhora em favor de Brementur Agência de Viagens e Turismo - Grupo BRT,
relativa à Carta Precatória Cível nº 0047251-63.2014.8.16.0014 da 5ª Vara Cível da Comarca
de Londrina, oriunda dos autos nº 0012575-65.2013.8.16.0001 da 12ª Vara Cível da Comarca
de Curitiba/PR, R.20/1.394;
5024453-80.2014.4.04.7001
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JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Paraná
7ª Vara Federal de Londrina
i) Penhora em favor da União - Fazenda Nacional, relativa aos autos nº
5002435-02.2013.404.7001, da 7ª Vara Federal de Londrina/PR, R.21/1.394;
j) Penhora em favor da União - Fazenda Nacional, relativa aos presentes autos,
R.22/1.394.
k) Penhora em favor do Banco Santander (Brasil) S/A, relativa aos autos nº
0026701-23.2009.8.16.0014, da 1ª Vara Cível da Comarca de Londrina/PR, R.23/1.394.
ÔNUS - (Por conta do Arrematante):
a) Custas de arrematação (0,5% - meio por cento - do valor da arrematação mínimo de R$ 10,64 e máximo de R$ 1.915,38);
b) Comissão do Leiloeiro (5% - cinco por cento - do valor da arrematação);
c) Pagamento do ITBI, para efeito de expedição da Carta (art. 901, § 2º, do
CPC);
d) Eventuais débitos referentes a taxas de condomínio do imóvel.
OBSERVAÇÕES:
1) Ficam o(s) executado(s) e o depositário intimados através do presente edital,
caso não sejam eles intimados pessoalmente. Tratando-se de bem(ns) imóvel(is), ficam
também intimados, através deste edital, o(s) respectivo(s) cônjuge(s) e eventual(is) credor(es)
hipotecário(s) e coproprietário(s) do(s) imóvel(is), na hipótese de não serem eles encontrados
para intimação pessoal.
2) Fica(m) cientificado(s) eventual(is) arrematante(s) que a expedição da carta
de arrematação e a entrega do(s) bem(ns) somente serão realizadas após o decurso dos prazos
recursais e, em caso de oposição de recursos, após o julgamento desses.
3) É de responsabilidade do(s) arrematante(s) a verificação da compatibilidade
entre os dados averbados perante o cartório de registro de imóveis e o(s) item(ns) avaliado(s),
nos termos do edital.
4) O presente edital será afixado no quadro de avisos da secretaria desta vara, na
sede do juízo, e publicado no diário eletrônico da Justiça Federal do Paraná.
Eu, Maria Gabriela Caracciolo Picarelli, Diretora de Secretaria da 7ª Vara
Federal de Londrina, Seção Judiciária do Paraná, que o fiz digitar e conferi.

Documento eletrônico assinado por JOAO CARLOS BARROS ROBERTI JUNIOR, Juiz Federal Substituto na
Titularidade Plena, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª
Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador
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700004540238v7 e do código CRC 4b2785de.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOAO CARLOS BARROS ROBERTI JUNIOR
Data e Hora: 6/3/2018, às 18:49:54
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Avenida do Café, 543 - Bairro: Aeroporto - CEP: 86038-000 - Fone: (43)3315-6271 - Email: prlon07@jfpr.jus.br

EXECUÇÃO FISCAL Nº 5025874-08.2014.4.04.7001/PR
EXEQUENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
EXECUTADO: ASSOCIACAO DA SANTA CASA DE IBIPORA

EDITAL Nº 700004463912
O Doutor GUSTAVO BRUM, Juiz Federal Substituto na Titularidade Plena da
7ª Vara Federal de Londrina, Seção Judiciária do Estado do Paraná, na forma da lei etc.
FAZ SABER, aos que virem o presente Edital ou dele conhecimento tiverem,
expedido nos autos em epígrafe, que será leiloado bem do(a) executado(a), na forma seguinte:
1° Leilão: dia 09/04/2018, a partir das 14 h, por lanço igual ou superior ao da
avaliação.
2° Leilão: dia 20/04/2018, a partir das 14 h, pelo maior lanço, desde que não
seja a preço vil (não inferior a 60% do valor da (re)avaliação).
LOCAL: Av. do Café, 543, Bairro Aeroporto, Londrina/PR (Prédio da Justiça
Federal).
DESCRIÇÃO DO BEM: Uma área de terras com 2.185,00 m², constituída pela
unificaçao das datas nºs. 07, 08, 09, 10, 11 e 11-A (sete-oito-nove-dez-onze e onze-A), da
quadra nº 90 (noventa), da planta da cidade de Ibiporã, com as divisas e confrontações
constantes na matrícula nº 4.452 do Cartório de Registro de Imóveis de Ibiporã/PR.
Benfeitorias não averbadas na matrícula: estacionamento do hospital e uma
construção em alvenaria para coleta de resíduos com aproximadamente 65 m².
VALOR DA REAVALIAÇÃO, em novembro/2017: R$ 1.087.059,35 (um
milhão, oitenta e sete mil, cinquenta e nove reais e trinta e cinco centavos).
LOCALIZAÇÃO DO BEM: Av. dos Estudantes, nº 921, Ibiporã/PR.
DEPOSITÁRIO: Sr. Adilson de Castro.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: à vista.
RECURSO(S): Não há.
LEILOEIRO: Paulo Setsuo Nakakogue.
Endereço: Rua Senador Accioly Filho, nº 1.625, Curitiba/PR, telefone: (41)
3323-3030 (www.psnleiloes.com.br).
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ÔNUS:
a) Indisponibilidade de bens, relativa aos autos nº 080782013129090006, da 8ª
Vara do Trabalho de Londrina/PR, AV. 04. Mat. 4.452;
b) Penhora em favor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, relativa aos
presentes autos, R. 05. Mat. 4.452;
c) Indisponibilidade de bens, relativa aos autos nº 00005812520165090019, AV.
06. Mat. 4.452;
d) Indisponibilidade de bens, relativa aos autos nº 00011531820155090018, AV.
07. Mat. 4.452.
ÔNUS - (Por conta do Arrematante):
a) Custas de arrematação (0,5% - meio por cento - do valor da arrematação mínimo de R$ 10,64 e máximo de R$ 1.915,38);
b) Comissão do Leiloeiro (5% - cinco por cento - do valor da arrematação);
c) Pagamento do ITBI, para efeito de expedição da Carta (art. 901, § 2º, do
CPC);
d) Eventuais débitos referentes a taxas de condomínio do imóvel.
OBSERVAÇÕES:
1) Ficam o(s) executado(s) e o depositário intimados através do presente edital,
caso não sejam eles intimados pessoalmente. Tratando-se de bem(ns) imóvel(is), ficam
também intimados, através deste edital, o(s) respectivo(s) cônjuge(s) e eventual(is) credor(es)
hipotecário(s) e coproprietário(s) do(s) imóvel(is), na hipótese de não serem eles encontrados
para intimação pessoal.
2) Fica(m) cientificado(s) eventual(is) arrematante(s) que a expedição da carta
de arrematação e a entrega do(s) bem(ns) somente serão realizadas após o decurso dos prazos
recursais e, em caso de oposição de recursos, após o julgamento desses.
3) É de responsabilidade do(s) arrematante(s) a verificação da compatibilidade
entre os dados averbados perante o cartório de registro de imóveis e o(s) item(ns) avaliado(s),
nos termos do edital.
4) O presente edital será afixado no quadro de avisos da secretaria desta vara, na
sede do juízo, e publicado no diário eletrônico da Justiça Federal do Paraná.
Eu, Maria Gabriela Caracciolo Picarelli, Diretora de Secretaria da 7ª Vara
Federal de Londrina, Seção Judiciária do Paraná, que o fiz digitar e conferi.
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Documento eletrônico assinado por GUSTAVO BRUM, Juiz Federal Substituto na Titularidade Plena, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br
/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador 700004463912v9 e do código CRC
7248126f.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): GUSTAVO BRUM
Data e Hora: 26/2/2018, às 18:1:54
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