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Poder judiciário
JUSTiÇA FEDERAL
Seção judiciária do Paraná
19ª Vara Federal de Curitiba
Av. Anita Garibaldi,

888, 3Q andar - Bairro: Cabral - CEP: 80540-400www.jfpr.jus.br
- Email: prctb19@jfpr.jus.br

Fone: (41)3210-1722

-

EXECUÇÃOFISCAL Nº 5000902-40.2015.4.04.7000/PR
EXEQUENTE:

UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

EXECUTADO:

E. T. R. COMERCIO DE AREIA LTDA

APENSO(S)

ART.28

LEF: 504l342-78.2015.4.04.7000,

5044205-07.2015.4.04.7000

EDITAL N2 700006228293
Nº 10/2019
O(A) Dr(a). ANDRE LUIS MEDEIROS JUNG, Juiz Federal da 19.ª Vara Federal
de Curitiba, Seção Judiciária do Estado do Paraná, na forma da lei, FAZ SABER
aos que virem o presente Edital ou dele tiverem conhecimento, expedido nos
autos supracitados, que será(ao) levado(s) a leilão o(s) bem(ns) doía/s)
executadota/s), na forma seguinte:
Valor da dívida: R$ 957.875,45
pagamento.

em 11/2018, a ser atualizado

na data do

Avaliação: R$ 39.500,00 (trinta e nove mil e quinhentos reais) em 10/2018.
Depositário: ELlSEU DA SILVA TABORDA RIBAS
Leiloeiro: PAULO SETSUO NAKAKOGUE
Localização do(s) ben(s): Rua Tenente Tito Teixeira de Castro,
Boqueirão, 81670-430, Curitiba - PR. Telefone: (41) 988618501.

1638,

Ônus/Recursos pendentes de julgamento: não há.
.
Bem(ns): "vetcuto carga/semi-reboque, Marca/Modelo SR/PASTRESRBA 26; cor
vermelha; ano de fabricação: 2001; ano do modelo: 2002; placa: A)C-2326;
Chassi: 9APB085302P000020;
Renavam: 0077.296890-0 Observação do
Oficial de lustiça Quando'~da reavaliação: "estado geral: lataria e pintura
regular, estofamento ruim, funcionamento bom".
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•

Despesas: custas de arrematação e comissão do leiloeiro, esta de 5% (cinco
por cento) sobre o valor da arrematação do bem, a serem suportadas pelo
arrematante.
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Observações: Fica{m) oía/s) Executado{a/s), na{s) pessoa{s) de seu(s)
representante(s)
legal(is),
responsável(eis)
tributário(s),
depositários,
proprietário(s),
possuidor, credor hipotecário, cônjuge(s), companheiro(a),
coproprietário(a) por meio deste, devidamente intimado(a/s) do leilão, caso não
encontrado(a/s) para intimação pessoal.
DATAS E LOCAL DESIGNADOS PARA LEILÃO:
12 LEILÃO: dia 22-03-2019
avaliação.
22 LEILÃO: dia 29-03-2019 às
a 60% do valor da avaliação.
32 LEILÃO: dia 05-04-2019 às
a 60% do valor da avaliação.
42 LEILÃO: dia 12-04-2019 às
a 60% do valor da avaliação.

à s 10:00 horas,

por preço igualou

superior

ao da

10:00 horas, pelo maior lance, desde que não inferior
10:00 horas, pelo maior lance, desde que não inferior
10:00 horas, pelo maior lance, desde que não inferior

LOCAL: Rua Senador Accioly Filho, 1625 - ele, euritiba
98417-8000/3323-3030.

(PR) - Telefones: (41)

E para que chegue ao conhecimento de todos, mandou passar o presente Edital
que será afixado no local de costume e publicado na forma da lei. Eu, Gelson
Pacheco - Técnico Judiciário, o digitei e conferi.
Curitiba (PR), data da assinatura (vide abaixo),

Documento eletrônico assinado por ANDRE LUIS MEDEIROSJUNG, Juiz Federal, na forma do artigo
1º. inciso 111. 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 700006228293v3 e do código CRC33485688.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ANDRELUIS MEDEIROSJUNG
Data e Hora: 22/2/2019, às 17:41:33

5000902-40.2015.4.04.7000

700006228293.V3
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Poder Judiciário
JUSTiÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Paraná
19ª Vara Federal de Curitiba
Av. Anita Garibaldi, 888, 3º andar - Bairro: Cabral - CEP: 80540-400www.jfpr.jus.br - Email: prctb19@jfpr.jus.br

Fone: (41)3210-1722 -

EXECUÇÃOFISCAL Nº S000923-4S.2017.4.04.7000/PR
EXEQUENTE: AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO,GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTíVEIS- ANP
EXECUTADO:VDITRRLTDA

EDITAL Nº 700006232357
Nº 22/2019

OCA) Or(a). ANDRE LUIS MEDEIROS JUNG, Juiz Federal da 19.ª Vara Federal
de Curitiba, Seção Judiciária do Estado do Paraná, na forma da lei, FAZ SABER
aos que virem o presente Edital ou dele tiverem conhecimento, expedido nos
autos supracitados, que será(ao) levado(s) a leilão o(s) bem(ns) doía/s)
executado(a/s), na forma seguinte:
Valor da dívida: R$ 15.924,38
pagamento.

em 01/2019,

a ser atualizado

na data do

Avaliação: R$ 14.310,00 (quatorze mil trezentos e dez reais) em 12/2018.
Depositário: ARLlNOO OONATO
Leiloeiro: PAULO SETSUO NAKAKOGUE
Localização do(s) ben(s): Rodovia BR 116, slt», Centro, Quitandinha/PR, VOI
TRR LTOA.
Ônus/Recursos pendentes de julgamento: não há.
Bem(ns): "4.500 (quatro mil e quinhentos) litros de óleo diesel 5-500'.
Despesas: custas de arrematação e comissão do leiloeiro, esta de 5% (cinco
por cento) sobre o valor da arrematação do bem, a serem suportadas pelo
arrematante.
Observações: Fica(m) ota/s) Executado(a/s), na(s) pessoa(s) de seu(s)
representante(s)
legal(is),
responsável(eis)
tributário(s),
depositários,
proprietário(s),
possuidor, credor hipotecário, cônjuge(s), companheiro(a),
coproprietário(a) por meio deste, devidamente Intimadota/s) do leilão, caso não
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encontrado(a/s)

para intimação pessoal.

DATAS E LOCAL DESIGNADOS PARA LEILÃO:
12 LEILÃO:
dia 22-03-2019
avaliação.
22 LEILÃO: dia 29-03-2019 às
a 60% do valor da avaliação.
32 LEILÃO: dia 05-04-2019 às
a 60% do valor da avaliação.
42 LEILÃO: dia 12-04-2019 às
a 60% do valor da avaliação.

à s 10:00

horas, por preço igualou

superior ao da

10:00 horas, pelo maior lance, desde que não inferior
.
10:00 horas, pelo maior lance, desde que não inferior
10:00 horas, pelo maior lance, desde que não inferior

LOCAL: Rua Senador Accioly Filho, 1625 - ele, euritiba
98417-8000/3323-3030.

(PR) - Telefones: (41)

E para que chegue ao conhecimento de todos, mandou passar o presente Edital
que será afixado no local de costume e publicado na forma da lei. Eu, Gelson
Pacheco - Técnico Judiciário, o digitei e conferi.
euritiba (PR), data da assinatura (vide abaixo).

Documento eletrônico assinado por ANDRE LUIS MEDEIROSJUNG, Juiz Federal. na forma do artigo
1º, inciso 111, 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 700006232357v4 e do código CRC2d038746.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ANDRELUISMEDEIROSJUNG
Data e Hora: 22/2/2019, às 17:41:33

5000923-45.2017.4.04.7000

700006232357.V4
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Poder Judiciário

JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Paraná
19a Vara Federal de Curitiba
Av. Anita Garibaldi, 888, 30 andar - Bairro: Cabral- CEP: 80540-400 - Fone: (41)3210-1722 - www.jfpr.jus.brprctb19@jfpr.jus.br
.

Email:

EXECUÇÃO FISCAL N° 5002400-79.2017.4.04.7008/PR
EXEQUENTE:

UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

EXECUTADO:

MACENO E SETOYAMA LIDA

EDITAL N° 700006232991
N° 23/2019

OCA) Dr(a). ANDRE LUIS MEDEIROS JUNG, Juiz Federal da 19.a Vara Federal de
Curitiba, Seção Judiciária do Estado do Paraná, na forma da lei, FAZ SABER aos que virem o
presente Edital ou dele tiverem conhecimento, expedido nos autos supracitados, que será(ao)
levado(s) a leilão o(s) bem(ns) do(a/s) executado(a/s), na forma seguinte:
Valor da dívida: R$ 744.595,71 em 11/2018, a ser atualizado na data do pagamento.
Reavaliação: VALOR TOTAL - R$ 18.990,00 (dezoito mil novecentos e noventa reais) em
10/2018.
Depositário: SERGIO ALBERTO COGO
Leiloeiro: PAULO SETSUO NAK.AKOGUE
Localização does) ben(s):
PARANAGUÁ - PR.

Rua Doutor Arthur de Souza Costa, 495, 83206-210,

ÔnuslRecursos pendentes de julgamento: não há.
Bem(ns):
1. "uma fotocopiadora Xerox". Valor da reavaliação: R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).
Observação do Oficial de Justiça: "sem uso há mais de 10 (dez) anos";
2. "uma mesa com 3 (três) gavetas". Valor da reavaliação: R$ 30,00 (trinta reais). Observação
do Oficial de Justiça: "em razoável estado";
3. "um armário fechado, 2 (duas) portas". Valor da reavaliação: R$ 30,00 (trinta reais).
Observação do Oficial de Justiça: "em razoável estado";
4. "um armário baixo, 2 (duas portas)". Valor da reavaliação: R$ 20,00 (vinte reais).
Observação do Oficial de Justiça: "em mau estado";
5. "um aparelho de fax, scanner, impressora e copiadora". Valor da reavaliação: R$ 80,00
(oitenta reais). Observação do Oficial de Justiça: "sSem uso há mais de 10 (dez) anos";
5002400-79.2017.4.04.7008

700006232991.V8
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:: 700006232991

28/02/2019

- eproc -::

lDisponibilizado

no D.E.: 28/02/201~

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Paraná
19a Vara Federal de Curitiba
6. "um ANT-5, testador de sistema PDH/SDH até STM-l portátil". Valor da reavaliação: R$
8.700,00 (oito mil e setecentos reais). Observação do Oficial de Justiça: "sem uso há mais de
10 (dez) anos";
7. "um conjunto óptico composto de atenuador óptico OLA-15 e medidor e potência
óptica". Valor da reavaliação: R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais). Observação do
Oficial de Justiça: "há cerca de 10 (dez) anos sem uso";
8. "um OLP-6 medidor de potência óptica". Valor da reavaliação: R$ 500,00 (quinhentos
reais). Observação do Oficial de Justiça: "há cerca de 10 (dez) anos sem uso";
9. "um ANT-5 analisador digital de transmissão para ger. e medida de sinais". Valor da
reavaliação: R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais). Observação do Oficial de Justiça: "há cerca
de 10 (dez) anos sem uso";
10. "um notebook Toshiba 2100 CDS". Valor da reavaliação: R$ 350,00 (trezentos e cinquenta
reais). Observação do Oficial de Justiça: "sem uso há mais de 10 (dez) anos";
11. "um notebook Toshiba Satélite 2100 CDS". Valor da reavaliação: R$ 350,00 (trezentos e
cinquenta reais). Observação do Oficial de Justiça: "sem uso há mais de 10 (dez) anos";
12. "uma máquina de escrever Olivetti, elétrica". Valor da reavaliação: R$ 80,00
(oitenta reais). Observação do Oficial de Justiça: "sem uso há mais de 10 (dez) anos".
Despesas: custas de arrematação e comissão do leiloeiro, esta de 5% (cinco por cento) sobre o
valor da arrematação do bem, a serem suportadas pelo arrematante.
Observações: Fica(m) o(a/s) Executado(als), nats) pessoa(s) de seu(s) representante(s)
legal(is), responsável(eis) tributário(s), depositários, proprietário(s), possuidor, credor
hipotecário, cônjuge(s), companheiro(a), coproprietário(a) por meio deste, devidamente
intimado(als) do leilão, caso não encontrado(als) para intimação pessoal.
DATAS E LOCAL DESIGNADOS PARA LEILÃO:
10 LEILÃO: dia 22-03-2019 às 10:00 horas, por preço igualou superior ao
r LEILÃO: dia 29-03-2019 às 10:00 horas, pelo maior lance, desde que
avaliação.
3 LEILÃO: dia 05-04-2019 às 10:00 horas, pelo maior lance, desde que
avaliação.
4 LEILÃO: dia Ü-04-2019 às 10:00 horas, pelo maior lance, desde que
avaliação.

da avaliação.
não inferior a 60% do valor da

0

não inferior a 60% do valor da

0

não inferior a 60% do valor da

LOCAL: Rua Senador Accioly Filho, 1625 - CIC, Curitiba (PR) - Telefones: (41) 984178000/3323-3030.
E para que chegue ao conhecimento de todos, mandou passar o presente Edital que será
afixado no local de costume e publicado na forma da lei. Eu, Gelson Pacheco - Técnico
Judiciário, o digitei e conferi.

5002400-79.2017.4.04.7008
https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao
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Poder judiciário
JUSTiÇA FEDERAL
Seção judiciária do Paraná
19ª Vara Federal de Curitiba
Av. Anita Garibaldi,

888, 3º andar - Bairro: Cabral - CEP: 80540-400
www.jfpr.jus.br
- Email: prctb19@jfpr.jus.br

- Fone: (41)3210-1722

-

EXECUÇÃOFISCAL Nº S004430-87.2012.4.04.7000/PR
EXEQUENTE:

UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

EXECUTADO:

JOSE CARLOS ALMEIDA

EXECUTADO:

MEDICALWORLD - PRODUTOS MEDICaS E HOSPITALARES LTDA

EXECUTADO:

LEILA REGINA PEREIRA ALMEIDA

APENSO(S)

ART.28

LEF: 5007881-23.2012.4.04.7000,5025287-57.2012.4.04.7000

EDITAL Nº 700006231705
Nº 16/2019

O(A) Dr(a). ANDRE LUIS MEDEIROS JUNG, Juiz Federal da 19.ª Vara Federal
de Curitiba, Seção Judiciária do Estado do Paraná, na forma da lei, FAZ SABER
aos que virem o presente Edital ou dele tiverem conhecimento, expedido nos
autos supracitados, que será(ao) levado(s) a leilão o(s) bem(ns) do(a/s)
executado(a/s), na forma seguinte:
Valor da dívida: R$ 3.032.396,72
pagamento.

em 11/2018, a ser atualizado na data do

Avaliação: R$ 12.000,00 (doze mil reais) em 10/2018.
Depositário:

LEILA REGINA PEREIRAALMEIDA

Leiloeiro: PAULO SETSUO NAKAKOGUE
Localização do(s) ben(s): Rua Anne Frank,
Telefones: (41) 3029-8484 e 98746-S041/Léa.

749,

Hauer,

Curitiba/PR.

Ônus/Recursos pendentes de julgamento: não há.
Bem(ns): "Veículo automóvel, Marca/Modelo FIAT/PALlO ELX FLEX; cor branca;
ano de fabricação: 2006; éno do modelo: 2007; combustível: álcool/gasolina;
placa: ACA-2332; Chassi: 9BD17140A72823192; Renavam: 0089.647614-6".
Observação do Oficial de lustiça quando da reavaliaçãa "estado geral: lataria e
pintura regular, estofamento e funcionamento ruins; acessórios: equipamento
de som, vidros elétricos; pintura queimada; sem bateria, bancos mofados".

------~-------

---~

--

-----------
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Despesas: custas de arrematação e comissão do leiloeiro, esta de 5% (cinco
por cento) sobre o valor da arrematação do bem, a serem suportadas pelo
arrematante.
Observações:
Fica(m) oía/s) Executado(a/s), na(s) pessoa(s) de seu(s)
representante(s)
legal(is),
responsável(eis)
tributário(s),
depositários,
proprietário(s),
possuidor, credor hipotecário, cônjuge(s), companheiro(a),
coproprietário(a) por meio deste, devidamente intimado(a/s) do leilão, caso não
encontrado(a/s) para intimação pessoal.
DATAS E LOCAL DESIGNADOS PARA LEILÃO:
12 LEILÃO:
dia 22-03-2019
avaliação.
22 LEILÃO: dia 29-03-2019 às
a 60% do valor da avaliação.
32 LEILÃO: dia 05-04-2019 às
a 60% do valor da avaliação.
42 LEILÃO: dia 12-04-2019 às
a 60% do valor da avaliação.

à s 10:00

horas, por preço igualou

superior ao da

10:00 horas, pelo maior lance, desde que não inferior
10:00 horas, pelo maior lance, desde que não inferior
10:00 horas, pelo maior lance, desde que não inferior

LOCAL: Rua Senador Accioly Filho, 1625 - ele, euritiba (PR) - Telefones: (41)
98417-8000/3323-3030.
E para que chegue ao conhecimento de todos, mandou passar o presente Edital
que será afixado no local de costume e publicado na forma da lei. Eu, Gelson
.Pacheco - Técnico Judiciário, o digitei e conferi.
Curitiba (PR), data da assinatura (vide abaixo).

Documento eletrônico assinado por ANDRE LUIS MEDEIROSJUNG,Juiz Federal, na forma do artigo
1º, inciso 111, 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 doêumento está disponível no endereço
eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php.
mediante o preenchimento do código
verificador 70000623170Sv3 e do código CRCdfeb037c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ANDRELUISMEDEIROSJUNG
Data e Hora: 22/2/2019, às 17:41:34

5004430-87.2012.4..04.7000

700006231705.V3
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Poder judiciário
JUSTiÇA FEDERAL
Seção judiciária do Paraná
19ª Vara Federal de Curitiba
Av. Anita Garibaldi, 888. 3º andar - Bairro: Cabral - CEP: 80540-400 - Fone: (41)3210-1722 www.jfpr.jus.br - Email: prctb19@jfpr.jus.br

EXECUÇÃOFISCAL Nº 5014964-61.2010.4.04.7000/PR
EXEQUENTE:

UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

EXECUTADO:

LUCIANA POMPEODA SILVA

EXECUTADO:

ENGECONPRCLlMATIZACAO LTDA ME

EDITAL N2 700006224538
Nº 06/2019
O(A) Dr(a). ANDRE LUIS MEDEIROS JUNG, Juiz Federal da 19.ª Vara Federal
de Curitiba, Seção Judiciária do Estado do Paraná, na forma da lei, FAZ SABER
aos que virem o presente Edital ou dele tiverem conhecimento, expedido nos
autos supracitados, que será(ao) levado(s) a leilão o(s) bem(ns) dc(a/s)
executado(a/s), na forma seguinte:
Valor da dívida: R$ 36.225,68
pagamento.

em 11/2018,

a ser atualizado

na data do

Avaliação: R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) er:!l10/2018.
Depositário: DANIEL CARON
Leiloeiro: PAULO SETSUO NAKAKOGUE
Localização do(s) ben(s): Rua Vinte e Cinco de Agosto, 962, Boqueirão,
81670-200, Curitiba- PR. Telefone (41) 99826-9668.
Ônus/Recursos pendentes de julgamento: não há.
Bem(ns): "Veículo éaminhonete, Marca/Modelo GM/MONTANA CONQUEST; cor
preta; ano de fabricação: 2009; ano do modelo: 2010; combustível:
álcool/gasolina; placa: ASC-9543; Chassi: 9BGXLBOPOAC171142; Renavam:
0019.024249-3
Observação
do
Oficial
de
Justiça
Quando
da
reavaliação: "estado de conservação bom; funcionamento: em uso".
11

•

Despesas: custas de arrematação e comissão do leiloeiro, esta de 5% (cinco
por cento) sobre o valor da arrematação do bem, a serem suportadas pelo
arrematante.

I Processo 5014964-61.2010.4.04.
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Observações: Fica(m) o(a/s) Executado(a/s), na(s) pessoa(s) de seu(s)
representante(s)
legal(is),
responsável(eis)
tributário(s),
depositários,
proprietário(s),
possuidor, credor hipotecário, cônjuge(s), companheiro(a),
coproprietário(a) por meio deste, devidamente intimado(a/s) do leilão, caso não
encontrado(a/s) para intimação pessoal.
DATAS E LOCAL DESIGNADOS PARA LEILÃO:
12 LEILÃO: dia 22-03-2019
avaliação.
22 LEILÃO: dia 29-03-2019 às
a 60% do valor da avaliação.
32 LEILÃO: dia 05-04-2019 às
a 60% do valor da avaliação.
42 LEILÃO: dia 12-04-2019 às
a 60% do valor da avaliação.

à s 10:00

horas, por preço igualou

superior ao da

10:00 horas, pelo maior lance, desde que não inferior
10:00 horas, pelo maior lance, desde que não inferior
10:00 horas, pelo maior lance, desde que não inferior

LOCAL: Rua Senador Accioly Filho, 1625 - ele, euritiba
98417-8000/3323-3030.

(PR) - Telefones: (41)

E para que chegue ao conhecimento de todos, mandou passar o presente Edital
que será afixado no local de costume e publicado na forma da lei. Eu, Gelson
Pacheco - Técnico Judiciário, o digitei e conferi.
Curitiba (PR), data da assinatura (vide abaixo).

Documento eletrônico assinado por ANDRE LUIS MEDEIROSJUNG, Juiz Federal, na forma do artigo
1º, inciso 111, 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 700006224538v3 e do código CRC54cab53b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ANDRELUISMEDEIROSJUNG
Data e Hora: 22/2/2019, às 17:41:34
:>

5014964-61.2010.4.04.7000

700006224538.V3

I Processo 5015482-51.2010.4.04.70001PR,

Evento 113. EDfTAL1, Página 1

Poder judiciário
JUSTiÇA FEDERAL
Seção judiciária do Paraná
19ª Vara Federal de Curitiba
Av. Anita Garibaldi,

888, 3º andar - Bairro: Cabral - CEP: 80540 •.400 - Fone: (41)3210-1722
www.jfpr.jus.br
- Email: prctb19@jfpr.jus.br

-

EXECUÇÃOFISCAL Nº 5015482-51.2010.4.04.7000/PR
EXEQUENTE:

UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

EXECUTADO:

MARIA ROSA DOS SANTOS CHAVES

EXECUTADO:

MOTTIN PINTURAS LTDA

EXECUTADO:

MIGUEL ANGELO CARDOSO MOTTIN

EDITAL N2 700006249218
N228/2019
O(A) Dr(a). ANDRE LUIS MEDEIROS JUNG, Juiz Federal da 19.ª Vara Federal
de Curitiba, Seção Judiciária do Estado do Paraná, na forma da lei, FAZ SABER
aos que virem o presente Edital ou dele tiverem conhecimento, expedido nos
autos supracitados, que será(ao) levado(s) a leilão o{s) bem(ns) do(a/s)
executado{a/s), na forma seguinte:
Valor da dívida: R$ 27.889,87
pagamento.

em 01/2019,

a ser atualizado

na data do

-

Avaliação: R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em 12/2018.
Depositário: MARIA ROSA DOS SANTOS CHAVES
Leiloeiro: PAULO SETSUO NAKAKOGUE
Localização do(s) 'bents): Rua Florêncio Sanches, nº 185, bairro
Cândida, Curitiba-PR. Telefone: (41) 99739-6784.

Santa

Ônus/Recursos pendentes de julgamento: não há.
Bem(ns): "Veículo automóvel, Marca/Modelo RENAULT/MEGANEGTDYN 20, ano
de fabricação: 2007; ano de modelo: 2008; combustível: gasolina; placa: AVL2288; Renavam: 0094.051347-1; Chassi: 93YKM2N368J956595." Observação
do Oficial de lustiça Quando da reavaliação: "estado geral: lataria e pintura
bom, estofamento bom, funcionamento
bom; acessórios: ar condicionado,
equipamento de som, vidros elétricos; ar condicionado sem funcionamento,
pneu dianteiro careca",
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Despesas: custas de arrematação e comissão do leiloeiro, esta de 5% (cinco
por cento) sobre o valor da arrematação do bem, a serem suportadas pelo
arrematante.
Observações:
1 ) Fica(m) oía/s) Executado(a/s), na(s) pessoa(s) de seu(s) representante(s)
legal(is), responsável(eis) tributário(s), depositários. proprietário(s), possuidor,
credor hipotecário, cônjuge(s), companheiro(a);' coproprietárlota),
por meio
deste, devidamente intimado(a/s) do leilão, caso não encontrado(a/s) para
intimação pessoal;
2) Ainda tramitam nas instâncias superiores o recurso de Agravo de
Instrumento n2 5030597-82.2018.4.04.0000.
cujo objeto (entre outros)
é a discussão acerca do valor do débito executado.
DATAS E LOCAL DESIGNADOSPARA LEILÃO:
12 LEILÃO: dia 22-03-2019
avaliação.
22 LEILÃO: dia 29-03-2019 às
a 60% do valor da avaliação.
32 LEILÃO: dia 05-04-2019 às
a 60% do valor da avaliação.
42 LEILÃO: dia 12-04-2019 às
a 60% do valor da avaliação.

à s 10:00

horas, por preço igualou

superior ao da

10:00 horas, pelo maior lance, desde que não inferior
10:00 horas, pelo maior lance, desde que não inferior
10:00 horas, pelo maior lance, desde que não inferior

LOCAL: Rua Senador Accioly Filho, 1625 - ele, euritiba (PR) - Telefones: (41)

98417-8000/3323-3030.
E para que chegue ao conhecimento de todos, mandou passar o presente Edital
que será afixado no local de costume e publicado na forma da lei. Eu, Gelson
Pacheco - Técnico Judiciário, o digitei e conferi.
euritiba (PR), data da assinatura (vide abaixo).

Documento eletrônico assinado por ANDRE LUIS MEDEIROSJUNG, Juiz Federal, na forma do artigo
1º, inciso 111, 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 700006249218v6 e do código CRCa86999db.
Informações adicionais dã assinatura:
Signatário (a): ANDRELUISMEDEIROSJUNG
Data e Hora: 22/2/2019, às 17:41:34

5015482-51.2010.4.04.7000

700006249218.V6
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Poder judiciário
JUSTiÇA FEDERAL
Seção judiciária do Paraná
19ª Vara Federal de Curitiba
Av. Anita Garibaldi,

888, 3º andar - Bairro: Cabral - CEP: 80540-400
www.jfpr.jus.br
- Email: prctb19@jfpr.jus.br

- Fone: (41)3210-1722

-

EXECUÇÃOFISCAL Nº 5016696-04.2015.4.04.7000/PR
EXEQUENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL
EXECUTADO: HOMEOPATIA WALDEMIRO PEREIRA LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACEUTICO EIRELI

EDITAL Nº 700006196958
Nº 13/2019

O(A) Dr(a). ANDRE LUIS MEDEIROS JUNG, Juiz Federal da 19.ª Vara Federal
de Curitiba, Seção Judiciária do Estado do Paraná, na forma da lei, FAZ SABER
aos que virem o presente Edital ou dele tiverem conhecimento, expedido nos
autos supracitados, que será(ao) levado(s) a leilão o(s) bem(ns) do(a/s)
executado(a/s), na forma seguinte:
Valor da dívida: R$ 763.479,47
pagamento.

em 11/2018, a ser atualizado

na data do

Reavaliação: VALOR TOTAL - R$ 805.682,52 (oitocentos e cinco mil seiscentos
e oitenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), em 10/2018.
Depositário:

WALDEMIRO PEREIRANETO

t.elloelro: PAULO SETSUONAKAKOGUE
Localização do(s) ben(s): Rua Anne Frank, 3246, Boqueirão, 81650-020,
Curitiba - PR ou Avenida Marechal Floriano Peixoto, 7709, Boqueirão, 81670000, Curitiba - PR. Telefones: (41) 3013-6464 e 99111-1100.
Ônus/Recursos pendentes de julgamento: não há.
Bem(ns): "13.247 (treze mil, duzentos e quarenta e sete) frascos de
fortificante de marca FORTEVIROM,com 60 (sessenta) comprimidos de 250mg
cada". Reavaliado em R$ 60,82 (sessenta reais e oitenta e dois centavos) a
unidade, perfazendo o tótal de R$ 805.682,52 (oitocentos e cinco mil
seiscentos e oitenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), em 10/2018.
Despesas: custas de arrematação e comissão do leiloeiro, esta de 5% (cinco
por cento) sobre o valor da arrematação do bem, a serem suportadas pelo
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arrematante.
Observações: Fica(m) oía/s) Executado(a/s), na(s) pessoa(s) de seu(s)
representante(s)
legal(is),
responsável(eis)
tributário(s),
depositários,
proprietário(s),
possuidor, credor hipotecário, cônjuge(s), companheiro(a),
coproprietário(a) por meio deste, devidamente intimado(a/s) do leilão, caso não
encontrado(a/s) para intimação pessoal.
DATAS E LOCAL DESIGNADOS PARA LEILÃO:
12 LEILÃO: dia 22-03-2019
avaliação.
22 LEILÃO: dia 29-03-2019 às
a 60% do valor da avaliação.
32 LEILÃO: dia 05-04-2019 às
a 60% do valor da avaliação.
42 LEILÃO: dia 12-04-2019 às
a 60% do valor da avaliação.

à s 10:00

horas, por preço igualou

superior ao da

10:00 horas, pelo maior lance, desde que não inferior
10:00 horas, pelo maior lance, desde que não inferior
10:00 horas, pelo maior lance, desde que não inferior

LOCAL: Rua Senador Accioly Filho, 1625 - ele, euritiba (PR) - Telefones: (41)
98417-8000/3323-3030.
E para que chegue ao conhecimento de todos, mandou passar o presente Edital
que será afixado no local de costume e publicado na forma da lei. Eu, Gelson
Pacheco - Técnico Judiciário, o digitei e conferi.
euritiba (PR), data da assinatura (vide abaixo).

Documento eletrônico assinado por ANDRE LUIS MEDEIROS JUNG. Juiz Federal, na forma do artigo
1º. inciso 111. 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 700006196958v4
e do código CRC9c65c4ca.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ANDRELUISMEDEIROSJUNG
Data e Hora: 22/2/2019. às 17:41:34

5016696-04.2015.4.04.7000

700006196958.V4
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Poder judiciário
JUSTiÇA FEDERAL
Seção judiciária do Paraná
19ª Vara Federal de Curitiba
Av. Anita Garibaldi, 888, 3º andar - Bairro: Cabral - CEP: 80540-400 - Fone: (41)3210-1722 www.jfpr.jus.br - Email: prctb19@jfpr.jus.br

EXECUÇÃOFISCAL Nº 5021219-25.2016.4.04.7000/PR
EXEQUENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL
EXECUTADO: DZAN CONSTRUTORA- EIRELI- EPP
APENSO(S) ART.28 LEF: 5064074-19.2016.4.04.7000

EDITAL Nº 700006249419
N229/2019

OCA) Dr(a). ANDRE lUIS MEDEIROS JUNG, Juiz Federal da 19.ª Vara Federal
de Curitiba, Seção Judiciária do Estado do Paraná, na forma da lei, FAZ SABER
aos que virem o presente Edital ou dele tiverem conhecimento, expedido nos
autos supracitados, que será(ao) levado(s) a leilão o(s) bem(ns) do(a/s)
executadoía/s), na forma seguinte:
Valor da dívida: R$ 1.237.892,30
pagamento.

em 01/2019, a ser atualizado na data do

Avaliação: VALOR TOTAL - R$ 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais) em
01/2019.
Depositária: MARIOZAN BORGES LEMES
:;,-

leiloeiro: PAULO SETSUO NAKAKOGUE
localização do(s) ben(s): Avenida Paineiras, 774, Eucaliptos, 83820-596,
Fazenda Rio Grande (PR). Telefones: (41) 99663-1020 e 3604-2756.
Ônus/Recursos pendentes de julgamento: não há.
Bem(ns):
1) "vetculo caminhão, Marca/Modelo FORD/F4000; cor azul; ano de fabricação:
1981; ano do modelo: 1981; combustível: diesel; placa: AHC-S360; Chassi:

LA7GYT00431; Renavam: 0051.625624-6/1. Observação do Oficial de lustiça
Quando da avaliação: /I/Iestado geral: lataria e pintura ruim, estofamento ruim,
funcionamento regular; lataria amassada, porta esquerda sem pintura, veículo
com ligação direta, está sendo utilizado para o trabalho da executada",
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Avaliação: R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em 01/2019.
2) "Veículo automóvel,

Marca/Modelo GM/KADETT IPANEMA WAVE; cor prata;
ano de fabricação: 1992; ano do modelo: 1992; combustível: gasolina; placa:
ANA-Ol16;
Chassi: 9BGKT15GNNC320337;
Renavam:
0060.490946-2".
Observação do Oficial de lustiça quando da avaliação "estado geral: lataria e
pintura ruim, estofamento ruim, funcionamento regular; porta do lado do
motorista sofreu abalroamento e está toda amassada, dificultando a entrada no
interior do veículo; está sendo utilizado
para o trabalho da executada".
Avaliação: R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) em 01/2019.
Despesas: custas de arrematação e comissão do leiloeiro, esta de 5% (cinco
por cento) sobre o valor da arrematação do bem, a serem suportadas pelo
arrematante.
Observações: Fica(m) oía/s) Executado(a/s), na(s) pessoa(s) de seu{s)
representante(s)
legal(is),
responsável{eis)
tributário(s),
depositários,
proprietário(s),
possuidor, credor hipotecário, cônjuge(s), companheiro(a),
coproprietário(a) por meio deste, devidamente intimado(a/s) do leilão, caso não
encontrado(a/s) para intimação pessoal.
DATAS E LOCAL DESIGNADOSPARA LEILÃO:
12 LEILÃO:
dia 22-03-2019
avaliação.
·22 LEILÃO: dia 29-03-2019 às
a 60% do valor da avaliação.
32 LEILÃO: dia 05-04-2019 às
a 60% do valor da avaliação.
42 LEILÃO: dia 12-04-2019 às
a 60% do valor da avaliação.

à s 10:00

horas, por preço igualou

superior ao da

10:00 horas, pelo maior lance, desde que não inferior
10:00 horas, pelo maior lance, desde que não inferior
10:00 horas, pelo maior lance, desde que não inferior

LOCAL: Rua Senador Accioly Filho, 1625 - CIC, Curitiba (PR) - Telefones: (41)
98417-8000/3323-3030.
E para que chegue ao conhecimento de todos, mandou passar o presente Edital
que será afixado no local de costume e publicado na forma da lei. Eu, Gelson
Pacheco - Técnico Judiciário, o digitei e conferi.
Curitiba (PR), data da assinatura (vide abaixo).

Documento eletrônico assinado por ANDRE LUIS MEDEIROSJUNG,Juiz Federal, na forma do artigo
1º, inciso 111, 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 700006249419v4 e do código CRC4ef09de3 .

.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ANDRELUISMEDEIROSJUNG
Data e Hora: 22/2/2019, às 17:41:35
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Poder judiciário
JUSTiÇA FEDERAL
Seção judiciária do Paraná
19ª Vara Federal de Curitiba
Av. Anita Garibaldi. 888. 3º andar - Bairro: Cabral - CEP: 80540-400 - Fone: (41)3210-1722 www.jfpr.jus.br - Email: prctb19@jfpr.jus.br

EXECUÇÃOFISCAL Nº 5022845-50.2014.4.04.7000/PR
EXEQUENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL
EXECUTADO: MARCELODAHER DE LARA

EDITAL N2 700006230314
N215/2019
O(A) Dr(a). ANDRE lUIS MEDEIROS JUNG, Juiz Federal da 19.ª Vara Federal
de Curitiba, Seção Judiciária do Estado do Paraná, na forma da lei, FAZ SABER
aos que virem o presente Edital ou dele tiverem conhecimento, expedido nos
autos supracitados, que será(ao) levado(s) a leilão o(s) bem(ns) do(a/s)
executado(a/s), na forma seguinte:
Valor da dívida: R$ 28.421,53
pagamento.

em 11/2017,

a ser atualizado

na data do

Avaliação: R$ 12.000,00 (doze mil reais) em 11/2018.
Depositário: PlÍNIO BARROSO DE CASTRO FILHO
leiloeiro: PAULO SETSUO NAKAKOGUE
localização do(s) ben(s): depósito do Leiloeiro Plínio Barroso de Castro Filho,
localizado à R. Trajano Batista Bueno, nº 98, Piraquara-PR (acesso pela Estrada
das Laranjeiras).
Ônus/Recursos pendentes de julgamento: não há.
Bem(ns): "veiculo áutomóvel, Marca/Modelo CHEVROLET/CLASSIC,cor branca,
ano de fabricação: 2010; ano do modelo: 2010; combustível: álcool/gasolina,
placa: ASG-7229; Chassi: 9BGSA1910AB241438; Renavam: 0019.5443152." Observação do Oficial, de lustiça Quando da reavaliaçãa "estado geral:
lataria
e
pintura
ruim.
estofamento
ruim,
funcionamento
ruim;
acessório: equipamento de som; com avarias nos parachoques, paralamas
dianteiros, tampo do porta malas traseiro; interior mofado; sem funcionar há
um ano".

I
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Despesas: custas de arrematação e comissão do leiloeiro, esta de 5% (cinco
por cento) sobre o valor da arrematação do bem, a serem suportadas pelo
arrematante.
Observações:
Fica(m} ota/s) Executadota/s). na(s) pessoa(s} de seu(s}
representante(s}
legal(is),
responsáveltels)
.tributário(s),
depositários,
proprietário(s},
possuidor, credor. hipotecário; cônjuge(s), companheiro(a},
coproprietário(a) por meio deste, devidamente lntlmadoía/s) do leilão, caso não
encontrado(a/s) para intimação pessoal.
DATAS E LOCAL DESIGNADOS PARA LEILÃO:
12 LEILÃO: dia 22-03-2019
avaliação.
22 LEILÃO: dia 29-03-2019 às
a 60% do valor da avaliação.
32 LEILÃO: dia 05-04-2019 às
a 60% do valor da avaliação.
42 LEILÃO: dia 12-04-2019 às
a 60% do valor da avaliação.

à s 10:00

horas, por preço igualou

superior ao da

10:00 horas, pelo maior lance, desde que não inferior
10:00 horas, pelo maior lance, desde que não inferior
10:00 horas, pelo maior lance, desde que não inferior

LOCAL: Rua Senador Accioly Filho, 1625 - CIC, Curitiba (PR) - Telefones: (41)
98417-8000/3323-3030.
E para que chegue ao conhecimento de todos, mandou passar o presente Edital
que será afixado no local de costume e publicado na forma da lei. Eu, Gelson
Pacheco - Técnico Judiciário, o digitei e conferi.
Curitiba (PR), data da assinatura (vide abaixo).

Documento eletrônico assinado por ANDRE LUIS MEDEIROSJUNG.Juiz Federal. na forma do artigo
1º. inciso 111. 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 700006230314v3 e do código CRCec6d35ge.
tnforrnações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ANDRELUISMEDEIROSJUNG
Data e Hora: 22/2/2019. às 17:41:35

5022845-50.2014.4.04.7000

700006230314.V3
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Poder judiciário
JUSTiÇA FEDERAL
Seção judiciária do Paraná
19ª Vara Federal de Curitiba
Av. Anita Garibaldi,

888, 3º andar - Bairro: Cabral - CEP: 80540-400
www.jfpr.jus.br
- Email: prctb19@jfpr.jus.br

- Fone: (41)3210-1722

-

EXECUÇÃOFISCAL Nº 5026202-09.2012.4.04.7000/PR
EXEQUENTE:

UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

EXECUTADO:

C.P.A. CENTRAL PARANAENSE DE ARMAZENS LTDA. EPP

EDITAL Nº 700006229142
Nº 12/2019
O(A) Dr(a). ANDRE LUIS MEDEIROS JUNG, Juiz Federal da 19.ª Vara Federal
de Curitiba, Seção Judiciária do Estado do Paraná, na forma da lei, FAZ SABER
aos que virem o presente Edital ou dele tiverem conhecimento, expedido nos
autos supracitados, que será{ao) levado{s) a leilão o(s) bem(ns) doía/s)
executado{a/s), na forma seguinte:
Valor da dívida: R$ 664.286,01
pagamento.

em 11/2018, a ser atualizado

na data do

Avaliação: TOTAL - R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) em 10/2018.
Depositário: CESARANTONIO TRENTIN
Leiloeiro: PAULO SETSUO NAKAKOGUE
Localização do(s) ben(s): Avenida Prefeito Erasto Gaertner, 2742, Bacacheri,
Curitiba - PR, CEP 82.515-000. Telefones:(41) 9926-0951, 3356-1919.
Ônus/Recursos pendentes de julgamento: não há.
Bem(ns):
1) "Veículo caminhonete, Marca/Modelo I/NISSAN FRONTlER SEL; cor preta; ano
de fabricação: 2008; ano do modelo: 2008; combustível: diesel; carroceria
aberta/cabine
'. dupla; placa:
MGZ-220S;
Chassi:
MNTVCUD4086003887; Renavam: 0096.995781-5". Observação do Oficial de
lustiça Quando da reavaliação: "estado geral: lataria e pintura, estofamento
bons; funcionamento regular". Avaliado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais) em 10/2018.
.
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2) "Veículo automóvel, Marca/Modelo CITROEN/C3 GLX 1.4 FLEX; cor preta; ano
de fabricação: 2006; ano do modelo: 2006; combustível: álcool/gasolina; placa:
ANX-6117;
Chassi:
935FCKFV868519680;
Renavam:
0088.998736-0".
Observação do Oficial de lustiça Quando da reavaliaçãa "estado geral: lataria e
pintura, estofamento, funcionamento
bons". Avaliado em R$ 15.000,00
(quinze mil reais) em 10/2018.
'
Despesas: custas de arrematação e comissão do leiloeiro, esta de 5% (cinco
por cento) sobre o valor da arrematação do bem, a, serem suportadas pelo
arrematante.
Observações: Fica(m) ota/s) Executado(a/s), na(s) pessoa(s) de seu(s)
representante(s)
legal(is),
responsável(eis)
tributário(s),
depositários,
proprietário(s),
possuidor, credor hipotecário, cônjuge(s), companheiro(a),
coproprietário(a) por meio deste, devidamente intimado(a/s) do leilão, caso não
encontrado(a/s) para intimação pessoal.
DATAS E LOCAL DESIGNADOSPARA LEILÃO:
12 LEILÃO: dia 22-03-2019 à s 10:00 horas,
avaliação.
22 LEILÃO: dia 29-03-2019 às 10:00 horas, pelo
a 60% do valor da avaliação.
32 LEILÃO: dia 05-04-2019 às 10:00 horas, pelo
a 60% do valor da avaliação.
,42 LEILÃO: dia 12-04-2019 às 10:00 horas, pelo
a 60% do valor da avaliação.

por preço igualou

superior

ao da

maior lance, desde que não inferior
maior lance, desde que não inferior
maior lance, desde que não inferior

LOCAL: Rua Senador Accioly Filho, 1625 - CIC, Curitiba (PR) - Telefones: (41)
98417-8000/3323-3030.
E para que chegue ao conhecimento de todos, mandou passar o presente Edital
que será afixado no local de costume e publicado na forma da lei. Eu, Gelson
Pacheco - Técnico Judiciário, o digitei e conferi. .
Curitiba (PR), data da assinatura (vide abaixo).

Documento eletrônico assinado por ANDRE LUIS MEDEIROSJUNG, Juiz Federal, na forma do artigo
1º, inciso 111, 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 7000062291~2vS e do código CRClabbblOe.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ANDRELUISMEDEIROSJUNG
Data e Hora: 22/2/2019, às 17:41:35
'.

5026202-09.2012.4.04.7000

700006229142.V5

I Pr0cess05030467-49.2015.4.04.7000lPR,

Evento 51, EDITAl1, Página 1

Poder judiciário
JUSTiÇA FEDERAL
Seção judiciária do Paraná
19ª Vara Federal de Curitiba
Av. Anita Garibaldi, 888, 3º andar - Bairro: Cabral - CEP: 80540-400 - Fone: (41)3210-1722 www.jfpr.jus.br - Email: prctb19@jfpr.jus.br

EXECUÇÃOFISCAL N2 5030467-49.2015.4.04.7000/PR
EXEQUENTE:

UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

EXECUTADO:

TORNEARIA SITIO CERCADO LTDA - ME

EDITAL Nº 700006228677
N211/2019
O(A) Or(a). ANDRE LUIS MEDEIROS JUNG, Juiz Federal da 19.ª Vara Federal
de Curitiba, Seção Judiciária do Estado do Paraná, na forma da lei, FAZ SABER
aos que virem o presente Edital ou dele tiverem conhecimento, expedido nos
autos supracitados, que será(ao) levado(s) a leilão o(s) bem(ns) doía/s)
executado(a/s), na forma seguinte:
Valor da dívida: R$ 30.082,79
pagamento.

em 11/2018,

a ser atualizado

na data do

Avaliação: R$ 9.000,00 (nove mil reais) em 10/2018.
Depositário: CLAUOIONOR CIORAL DA COSTA
Leiloeiro: PAULO SETSUO NAKAKOGUE
Localização do(s) ben(s): Rua Angélica Erthal Kucek, 246, Sítio Cercado,
81925-580, Curitiba - PR.
Ônus/Recursos pendentes de julgamento: não há.
Bem(ns): "veicuto automóvel, Marca/Modelo CHEVROLET/CELTA1.0L LS; cor
prata; ano de fabricação: 2011; ano do modelo: 2012; combustível:
álcool/gasolina; placa: AUV-9149; Chassi: 9BGRG48FOCG307252; Renavam:
0041.175973-6
Observação
do
Oficial
de
lustiça
Quando
da
reavaliação: "estado qeral: muito mau estado geral de conservação, com
avarias importantes na frente; sem funcionamento".
11

•

Despesas: custas de arrematação e comissão do leiloeiro, esta de 5% (cinco
por cento) sobre o valor da arrematação do bem, a serem suportadas pelo
arrematante.

;..

I Processo 5030467-49.2015.4.04.7000lPR.
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Observações: Fica(m) oía/s) Executado(a/s), na(s) pessoa(s) de seu(s)
representante(s)
legal(is),
responsável(eis)
tributário(s),
depositários,
proprietário(s),
possuidor, credor hipotecário, cônjuge(s), companheiro(a),
coproprietário(a) por meio deste, devidamente intimado(a/s) do leilão, caso não
encontrado(a/s) para intimação pessoal.
DATAS E LOCAL DESIGNADOS PARA LEILÃO:
12 LEILÃO: dia 22-03-2019
22 LEILÃO: dia 29-03-2019
valor da avaliação.
32 LEILÃO: dia 05-04-2019
valor da avaliação.
42 LEILÃO: dia 12-04-2019
valor da avaliação.

às 10:00 horas, por preço igualou superior ao da avaliação.
às 10:00 horas, pelo maior lance, desde que não inferior a 60% do
às 10:00 horas, pelo maior lance, desde que não inferior a 60% do
às 10:00 horas, pelo maior lance, desde que não inferior a 60% do

LOCAL: Rua Senador Accioly Filho, 1625 - ele, euritiba (PR) - Telefones: (41)
98417-8000/3323-3030.
E para que chegue ao conhecimento de todos, mandou passar o presente Edital
que será afixado no local de costume e publicado na forma da lei. Eu, Gelson
Pacheco - Técnico Judiciário, o digitei e conferi.
euritiba (PR), data da assinatura (vide abaixo).

Documento eletrônico assinado por ANDRE LUIS MEDEIROSJUNG,Juiz Federal, na forma do artigo
1º, inciso 111, 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 700006228677v5 e do código CRCf5de0582.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ANDRELUISMEDEIROSjUNG
Data e Hora: 22/2/2019, às 17:41:36

:> .

5030467-49.2015.4.04.7000

700006228677.V5

I Processo 5033305-96.2014.4.04.7000/PR,
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Poder judiciário
JUSTiÇA FEDERAL
Seção judiciária do Paraná
19ª Vara Federal de Curitiba
Av. Anita Garibaldi, 888, 3º andar - Bairro: Cabral - CEP: 80540-400 - Fone: (41)3210-1722 www.jfpr.jus.br - Email: prctb19@jfpr.jus.br

EXECUÇÃOFISCAL Nº 5033305-96.2014.4.04.7000/PR
EXEQUENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL
EXECUTADO: jOAO PEDRO DA SILVA
EXECUTADO: jOAO PEDRODA SILVA - jP SERVICOS

EDITAL Nº 700006232034
Nº 20/2019
Q(A) Dr(a). ANDRE LUIS MEDEIROSJUNG,juiz Federal da 19.ª Vara Federal
de Curitiba, Seção judiciária do Estado do Paraná, na forma da lei, FAZ SABER
aos que virem o presente Edital ou dele tiverem conhecimento, expedido nos
autos supracitados, que será(ao) levado(s) a leilão o(s) bem(ns) do(a/s)
executado(a/s), na forma seguinte:
Valor da dívida: R$ 41.078,85
pagamento.

em 01/2019,

a ser atualizado

na data do

Avaliação: VALOR TOTAL - R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais) em 10/2018.
Depositário: JOÃO PEDRO DA SILVA
Leiloei,ro: PAULO SETSUO NAKAKOGUE
Localização do(s) ben(s): Estrada Velha do Barigui, 684, casa,
81250-460, Curitiba/PR. Telefones:(41) 3245-7824 e 99647-7519.
Ônus/Recursos pendentes de julgamento:

ele

Sul,

não há.

Bem(ns):
l)IIVeículo automóvel, Marca/Modelo FIAT/PALlOFIRE FLEX; cor prata; ano de
fabricação: 2005; ano do modelo: 2006; combustível: álcool/gasolina; placa:
ANG-9490;
Chassi: 9BD17146G62687581;
Renavam: 0087.046415-9
Observação do Oficial de lustiça Quando da avaliação: "estado geral: lataria e
pintura, estofamento,
funcionamento
bons; acessórios:. vidros elétricos
dianteiros". Avaliação: R$ 12.000,00 (doze mil reais) em 10/2018.
11
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I

Processo 5033305-96.2014.4.04:700DIPR,
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2) "Veículo caminhonete,

Marca/Modelo FIAT/STRADA TREK CE FLEX; cor cinza;
ano de fabricação: 2007; ano do modelo: 2007; combustível: álcool/gasolina;
placa: AOO-9261; Chassi: 9BD27BOBA72561713; Renavam: 0091.397111-1".
Observação do Oficial de lustiça Quando da avaliação "estado geral: lataria e
pintura,
estofamento,
funcionamento
bons;
acessonos:
vidros
elétricos". Avaliação: R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) em 10/2018.
custas de arrematação e comissão do leiloeiro, esta de 5% (cinco
por cento) sobre o valor da arrematação do bem, a, serem suportadas pelo
arrematante.
Despesas:

Fica(m) o(a/s) Executado(a/s), na(s) pessoa(s) de seu(s)
representante(s)
leqaltis),
responsável(eis)
tributário(s),
depositários,
proprietário(s),
possuidor, credor hipotecário, cônjuge(s), companheiro(a),
coproprietário(a) por meio deste, devidamente intimado(a/s) do leilão, caso não
encontrado(a/s) para intimação pessoal.
Observações:

DATAS E LOCAL DESIGNADOS PARA LEILÃO:
12 LEILÃO: dia 22-03-2019 à s 10:00 horas,
avaliação.
22 LEILÃO: dia 29-03-2019 às 10:00 horas, pelo
a 60% do valor da avaliação.
32 LEILÃO: dia 05-04-2019 às 10:00 horas, pelo
a 60% do valor da avaliação .
.42 LEILÃO: dia 12-04-2019 às 10:00 horas, pelo
a 60% do valor da avaliação.

por preço igualou

superior

ao da

maior lance, desde que não inferior
maior lance, desde que não inferior
maior lance, desde que não inferior

LOCAL: Rua Senador Accioly Filho, 1625 - CIC, Curitiba (PR) - Telefones: (41)
98417-8000/3323-3030.

E para que chegue ao conhecimento de todos, mandou passar o presente Edital
que será afixado no local de costume e publicado na forma da lei. Eu, Gelson
Pacheco - Técnico Judiciário, o digitei e conferi. '
Curitiba (PR), data da assinatura (vide abaixo).

Documento eletrônico assinado por ANDRE LUIS MEDEIROS JUNG, Juiz Federal, na forma do artigo
1º, inciso 111, 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 7000062320~4v4 e do código CRC5e996201.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ANDRELUISMEDEIROSJUNG
Data e Hora: 22/2/2019, às 17:41:36
r,

5033305-96.2014.4.04.7000

700006232034.V4

IProce$so 5036507-18.2013.4.04.70001PR,

E-oo 64, EDIT AL 1, Página 1

Poder judiciário
JUSTiÇA FEDERAL
Seção judiciária do Paraná
19ª Vara Federal de Curitiba
Av. Anita Garibaldi, 888, 3º andar - Bairro: Cabral - CEP: 80540-400www.jfpr.jus.br - Email: prctb19@jfpr.jus.br

Fone: (41)3210-1722 -

EXECUÇÃOFISCAL N2 5036507-18.2013.4.04.7000/PR
EXEQUENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL
EXECUTADO:
APENSO(S)

CENTRO DE FORMACAODE CONDUTORESLlDER LTDA
ART.28

LEF: 5043028-76.2013.4.04.7000

EDITAL N2 700006224338
N2 OS/2019

O(A) Dr(a). ANDRE lUIS MEDEIROS JUNG, Juiz Federal da 19.ª Vara Federal
de Curitiba, Seção Judiciária do Estado do Paraná, na forma da lei, FAZ SABER
aos que virem o presente Edital ou dele tiverem conhecimento, expedido nos
autos supracitados, que será(ao) levado(s) a leilão o(s) bem(ns) do(a/s)
executado(a/s), na forma seguinte:
Valor da dívida: R$ 913.647,28
pagamento.

em 11/2018, a ser atualizado

na data do

Avaliação: R$ 6.000,00 (seis mil reais) em 10/20.18.
Depositário: LEONILDO COELHO MARTINS
leiloeiro:

PAULO SETSUO NAKAKOGUE

localização does) ben(s): Avenida República Argentina, 28, apto 101, 10Q
andar, Água Verde,' 80240-210, Curitiba - PR. Telefone (41) 98861-3601
(Joarez).
Ônus/Recursos pendentes de julgamento: não há.
Bem(ns): "Veículo automóvel, Marca/Modelo FORD/KA GL; motor 1.0; câmbio
manual; ano de fabricação: 2000; ano do modelo: 2000; combustível:
gasolina; placa: AJF-3543; Chassi: 9BFBSZGDAYB696881; Renavam:
0073.369011-4". Observaç'ão do Oficial de lustiça Quando da reavaliaçãa
"estado geral: lataria e pintura ruim, estofamento bom, não foi possível
verificar o funcionamento do veículo, pois estava sem bateria".
Despesas: custas de arrematação

e comissão do leiloeiro, esta de 5% (cinco

I Processo 5036507-18.2013.4.04.70DOIPR.

Evento 64, EOITAL1, Pâglna 2

por cento) sobre o valor da arrematação
arrematante.

do bem, a serem suportadas

pelo

Observações: Fica(m) oía/s) Executadota/s), na(s) pessoa(s) de seu(s)
representante(s)
legal(is),
responsável(eis)
tributário(s),
depositários,
proprietário(s),
possuidor, credor hipotecário, cônjuge(s), companheiro(a),
coproprietário(a) por meio deste, devidamente intimado(a/s) do leilão, caso não
encontrado(a/s) para intimação pessoal.
DATAS E LOCAL DESIGNADOS PARA LEILÃO:
12 LEILÃO:
dia 22-03-2019
avaliação.
22 LEILÃO: dia 29-03-2019 às
a 60% do valor da avaliação.
32 LEILÃO: dia 05-04-2019 às
a 60% do valor da avaliação.
42 LEILÃO: dia 12-04-2019 às
a 60% do valor da avaliação.

à s 10:00

horas, por preço igualou

superior ao da

10:00 horas, pelo maior lance, desde que não inferior
10:00 horas, pelo maior lance, desde que não inferior
10:00 horas, pelo maior lance, desde que não inferior

LOCAL: Rua Senador Accioly Filho, 1625 - ele, euritiba (PR) - Telefones: (41)
98417-8000/3323-3030.
E para que chegue ao conhecimento de todos, mandou passar o presente Edital
que será afixado no local de costume e publicado na forma da lei. Eu, Gelson
Pacheco - Técnico Judiciário, o digitei e conferi.
euritiba (PR), data da assinatura (vide abaixo).

Documento eletrônico assinado por ANDRE LUIS MEDEIROSJUNG,Juiz Federal, na forma do artigo
1º. inciso 111. 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 700006224338v3 e do código CRCd78861c6.
Informações adicionais da assinatura:
Slqnatário (a): ANDRELUISMEDEIROSJUNG
Data e Hora: 22/2/2019. às 17:41:36

5036507-18.2013.4.04.7000

700006224338.V3

I Processo 5036604-18.2013.4.04.7QOOIPR,

Evento 80, EDlTAL t, Página 1

Poder judiciário
JUSTiÇA FEDERAL
Seção judiciária do Paraná
19ª Vara Federal de Curitiba
Av. Anita Garibaldi, 888, 3º andar - Bairro: Cabral - CEP: 80540-400 - Fone: (41)3210-1722 www.jfpr.jus.br - Email: prctb19@jfpr.jus.br

EXECUÇÃOFISCAL Nº 5036604-18.2013.4.04.7000/PR
EXEQUENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL
EXECUTADO: JOAO DEFENDI NETO
EXECUTADO: ELETROFORRECICLAGEMLTDA.
APENSO(S) ART.28 LEF: 5037702-04.2014.4.04.7000.5040885-80.2014.4.04.7000

EDITAL Nº 700006228117
Nº 09/2019
O(A) Dr(a). ANDRE LUIS MEDEIROS JUNG, Juiz Federal da 19.ª Vara Federal
de Curitiba, Seção Judiciária do Estado do Paraná, na forma da lei, FAZ SABER
aos que virem o presente Edital ou dele tiverem conhecimento, expedido nos
autos supracitados, que será(ao) levado(s) a leilão o(s) bem(ns) do(a/s)
executado(a/s), na forma seguinte:
Valor da dívida: R$ 83.589,40
pagamento.
Avaliação: R$ 26.135,00
10/2018.

em 11/2018,

a ser atualizado

na data do

.
(vinte e seis mil cento e trinta e cinco reais) em

Depositário: LEILOEIROPlÍNIO BARROSO DE CASTRO FILHO
Leiloeiro: PAULO SETSUO NAKAKOGUE
Localização does) ben(s): depósito do Leiloeiro Plínio Barroso de Castro Filho,
localizado à Rua Trajano Batista Bueno, nº 98, Piraquara-PR (acesso pela
Estrada das Laranjeiras).
Ônus/Recursos pendentes de julgamento: não há.
Semens}: "veiculo sutomoçel, Marca/Modelo INOLVO C30 2.0; cor azul; ano de
fabricação: 2007; ano do modelo: 2008; combustível: gasolina; placa: MGF1368: Chassi: YV1MK434282046168; Renavam: 0094.401196-9
Observação
do Oficial de lustiça Quando da reavaliação: "estado geral: lataria e pintura,
estofamento, funcionamento bons; acessórios: ar condicionado, bancos em
couro, equipamento de som, vidros elétricos; sem airbag motorista (lateral)".
11
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I Processo 5036604-18.2013.4.04.700O/PR,
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Despesas: custas de arrematação e comissão do leiloeiro, esta de 5% (cinco
por cento) sobre o valor da arrematação do bem, a serem suportadas pelo
arrematante.
Observações:
Fica(m) oía/s) Executado(a/s), na(s) pessoa(s) de seu(s)
representante(s)
legal(is),
responsável(eis)
tributário(s),
depositários,
proprietário(s),
possuidor, credor hipotecário, cônjuge(s), companheiro(a),
coproprietário(a) por meio deste, devidamenteintimado(a/s)
do leilão, caso não
encontrado(a/s) para intimação pessoal.
DATAS E LOCAL DESIGNADOS PARA LEILÃO:
12 LEILÃO:
dia 22-03-2019
avaliação.
22 LEILÃO: dia 29-03-2019 às
a 60% do valor da avaliação.
32 LEILÃO: dia 05-04-2019 às
a 60% do valor da avaliação.
42 LEILÃO: dia 12-04-2019 às
a 60% do valor da avaliação.

à s 10:00 horas, por preço igualou

superior

ao da

10:00 horas, pelo maior lance, desde que não inferior
10:00 horas, pelo maior lance, desde que não inferior
10:00 horas, pelo maior lance, desde que não inferior

LOCAL: Rua Senador Accioly Filho, 1625 - ele, euritiba
98417-8000/3323-3030.

(PR) - Telefones: (41)

E para que chegue ao conhecimento de todos, mandou passar o presente Edital
que será afixado no local de costume e publicado na forma da lei. Eu, Gelson
.Pacheco - Técnico Judiciário, o digitei e conferi.
euritiba (PR), data da assinatura (vide abaixo).

Documento eletrônico assinado por ANDRE LUIS MEDEIROS JUNG, Juiz Federal, na forma do artigo
1º, inciso 111, 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 doêumento está disponível no endereço
eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php.
mediante o preenchimento do código
verificador 700006228117v3 e do código CRC934c16dd.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ANDRELUIS MEDEIROSJUNG
Data e Hora: 22/2/2019, às 17:41:37

5036604-18.2013.4..04.7000

700006228117.V3
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Poder judiciário
JUSTiÇA FEDERAL
Seção judiciária do Paraná
19ª Vara Federal de Curitiba
Av. Anita Garibaldi,

888, 3º andar - Bairro: Cabral - CEP: 80540-400
www.jfpr.jus.br
- Email: prctb19@jfpr.jus.br

- Fone: (41)3210-1722

-

EXECUÇÃOFISCAL Nº 5036922-98.2013.4.04.7000/PR
EXEQUENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL
EXECUTADO: JACKSON PAULlCHEI
EXECUTADO: J.P INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP

EDITAL Nº 700006227683
Nº 07/2019
O(A) Dr(a). ANDRE LUIS MEDEIROSJUNG,Juiz Federal da 19.ª Vara Federal
de Curitiba, Seção Judiciária do Estado do Paraná, na forma da lei, FAZ SABER
aos que virem o presente Edital ou dele tiverem conhecimento, expedido nos
autos supracitados, que será(ao) levado(s) a leilão o(s) bem(ns) do(a/s)
executado(a/s), na forma seguinte:
Valor da dívida: R$ 188.307,59
pagamento.

em 11/2018, a ser atualizado

na data do

Avaliação: R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em 09/2018.
Depositário: JACKSONPAULlCHEI
Leiloeiro: PAULO SETSUO NAKAKOGUE
Localização do(s) ben(s): Rua José Garib, 317, (Reciclauckson Ind. e Com. de
Plásticos Ltda), Palmital, 83413-190, Colombo - PR.Telefones (41) 3675-0853 e
99762-4167.
Ônus/Recursos pepdentes de julgamento:

não há.

Bem(ns): "Veículo caminhão, Marca/Modelo IMP/MBENZ 3100 SPRINTERC; cor
branca; ano de fabricação: 1998; ano do modelo: 1998; combustível: diesel;
placa: AID-2516; Chassi: -BAC690311 WA520309; Renavam: 0070.828933-9".
Observação do Oficial de lustiça quando da reavaliaçãa "em regular estado de
conservação; em funcionamento",
Despesas: custas de arrematação e comissão do leiloeiro, esta de 5% (cinco
por cento) sobre o valor da arrematação do bem, a serem suportadas pelo

I Processo
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arrematante.
Observações:
representante(s}
proprietário(s),
coproprietário(a}
encontrado(a/s}

Fica(m) oía/s) Executado(a/s), na(s} pessoa(s} de seu(s)
legal(is),
responsável(eis)
tributário(s),
depositários,
possuidor, credor hipotecário, cônjuge(s), companheiro(a),
por meio deste, devidamente intimado(a/s) do leilão, caso não
para intimação pessoal.

DATAS E LOCAL DESIGNADOS PARA LEILÃO:
12 LEILÃO: dia 22-03-2019
avaliação.
22 LEILÃO: dia 29-03-2019 às
a 60% do valor da avaliação.
32 LEILÃO: dia 05-04-2019 às
a 60% do valor da avaliação.
42 LEILÃO: dia 12-04-2019 às
a 60% do valor da avaliação.

à s 10:00 horas, por preço

igualou

superior

ao da

10:00 horas, pelo maior lance, desde que não inferior
10:00 horas, pelo maior lance, desde que não inferior
10:00 horas, pelo maior lance, desde que não inferior

LOCAL: Rua Senador Accioly Filho, 1625 - ele, euritiba (PR) - Telefones: (41)
98417-8000/3323-3030.
E para que chegue ao conhecimento de todos, mandou passar o presente Edital
que será afixado no local de costume e publicado na forma da lei. Eu, Gelson
Pacheco - Técnico Judiciário, o digitei e conferi.
'euritiba (PR), data da assinatura (vide abaixo).

Documento eletrônico assinado por ANDRE LUIS MEDEIROSJUNG, Juiz Federal, na forma do artigo
1º, inciso 111, 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
verlficador 700006227683v3 e do código CRC6b053b9d.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ANDRELUISMEDEIROSJUNG
Data e Hora: 22/2/2019, às 17:41:37

5036922-98.2013.4.04.7000

700006227683.V3
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Poder judiciário
JUSTiÇA FEDERAL
Seção judiciária do Paraná
19ª Vara Federal de Curitiba
Av. Anita Garibaldi. 888.39 andar - Bairro: Cabral- CEP: 80540-400 - Fone: (41)3210-1722www.jfpr.jus.br - Email: prctb19@jfpr.jus.br

EXECUÇÃOFISCAL Nº 5038138-26.2015.4.04.7000/PR
EXEQUENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL
EXECUTADO: MARCOSSIQUEIRA FREIRE

EDITAL Nº 700006224043
Nº 02/2019
OCA) Dr(a). ANDRE LUIS MEDEIROS JUNG, Juiz Federal da 19.ª Vara Federal
de Curitiba, Seção Judiciária do Estado do Paraná, na forma da lei, FAZ SABER
aos que virem o presente Edital ou dele tiverem conhecimento, expedido nos
autos supracitados, que será(ao) levado(s) a leilão o(s) bem(ns) do(a/s)
executado(a/s), na forma seguinte:
Valor da dívida: R$ 50.502,34
pagamento.

em 10/2018,

a ser atualizado

na data do

Avaliação: R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais) em 09/2018.
Depositário:

MARCOS DE SIQUEIRA FREIRE

Leiloeiro: PAULO SETSUO NAKAKOGUE
Localização do(s) ben(s): Rua dos Alfeneiros, 339, sobrado 3, Boa Vista,
82560-300, Curitiba - PR. Telefones (41) 3408-2597 e 8855-1445.
Ônus/Recursos pendentes de julgamento: não há.
Bem(ns): "Veículo automóvel marca/modelo I/FORD FUSION; cor prata; ano de
fabricação: 2010; ano do modelo: 2010; combustível: gasolina; placa: Aye1977; Chassi: 3FAHPOJAXAR374256; Renavam: 0025.028517-7". Observação
do Oficial de lustiça quando da reavaliação: "estado geral: lataria e pintura,
estofamento, funcionamento bons; acessórios: ar condicionado, bancos em
couro, equipamento de som, vidros elétricos".
Despesas: custas de arrematação e comissão do leiloeiro, esta de 5% (cinco
por cento) sobre o valor da arrematação do bem, a serem suportadas pelo
arrematante.
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Observações: Fica(m) oía/s) Executado(a/s), na(s) pessoa(s) de seu(s)
representante(s)
legal(is),
responsável(eis)
tributário(s),
depositários,
proprietário(s),
possuidor, credor hipotecário, cônjuge(s), companheiro(a),
coproprietário(a) por meio deste, devidamente intimado(a/s) do leilão, caso não
encontrado(a/s) para intimação pessoal,
DATAS E LOCAL DESIGNADOS PARA LEILÃO:
12 LEILÃO: dia 22-03-2019 à s 10:00 horas, por preço igualou
superior ao da
avaliação.
22 LEILÃO: dia 29-03-2019 às 10:00 horas, pelo maior lance, desde que não inferior
a 60% do valor da avaliação.
32 LEILÃO: dia 05-04-2019 às 10:00 horas, pelo maior lance, desde que não inferior
a 60% do valor da avaliação.
42 LEILÃO: dia 12-04-2019 às 10:00 horas, pelo maior lance, desde que não inferior
a 60% do valor da avaliação.

LOCAL: Rua Senador Accioly Filho, 1625 - ele, Curitiba (PR) - Telefones: (41)
98417-8000/3323-3030.
E para que chegue ao conhecimento de todos, mandou passar o presente Edital
que será afixado no local de costume e publicado na forma da lei. Eu, Gelson
Pacheco - Técnico Judiciário, o digitei e conferi.
euritiba (PR), data da assinatura (vide abaixo).

Documento eletrônico assinado por ANDRE LUIS MEDEIROSJUNG, Juiz Federal, na forma do artigo
1º, inciso 111, 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 700006224043v3 e do código CRC171fb2ea.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ANDRELUIS MEDEIROSJUNG
Data e Hora: 22/2/2019, às 17:41:37

5038138-26.2015.4.04.7000

700006224043.V3
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Poder Judiciário
JUSTiÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Paraná
19ª Vara Federal de Curitiba
Av. Anita Garibaldi,

888, 3º andar - Bairro: Cabral - CEP: 80540-400
www.jfpr.jus.br
- Email: prctb19@jfpr.jus.br

- Fone: (41)3210-1722

-

EXECUÇÃOFISCAL Nº S038331-7S.2014.4.04.7000/PR
EXEQUENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL
EXECUTADO: NESTOR RODRIGUES DOS SANTOS FILHO
EXECUTADO: CONFINDUSTRA MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA - ME

EDITAL Nº 700006232136
Nº 21/2019
OCA) Dr(a). ANDRE LUIS MEDEIROS JUNG, Juiz Federal da 19.ª Vara Federal
de Curitiba, Seção Judiciária do Estado do Paraná, na forma da lei, FAZ SABER
aos que virem o presente Edital ou dele tiverem conhecimento, expedido nos
autos supracitados, que será(ao) levado(s) a leilão o(s) bem(ns) dota/s)
executado(a/s)'
na forma seguinte:
Valor da dívida: R$ 79.144,90
pagamento.

em 10/2018,

a ser atualizado

na data do

Avaliação: R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais) em 09/2018 .
. Depositário: NESTOR RODRIGUESDOS SANTOS FILHO
Leiloeiro: PAULO SETSUO NAKAKOGUE
Localização do(s) ben(s): Rua Francisco Alves, 345, casa 4, Afonso Pena, São
José dos Pinhais - PR.Telefone: (41) 98533-1335.
Ônus/Recursos pendentes de julgamento: não há.
Bem(ns): "Veículo áutomóvel, Marca/Modelo VW/UP MOVE SA; cor branca; ano
de fabricação: 2014; ano do modelo: 2015; combustível: álcool/gasolina; placa:
AYP-9818;
Chassi:
9BWAG412XFT540766;
Renavam:
0117.503890-0".
Observação do Oficial de lustiça Quando da reavaliaçãa "estado geral: lataria e
pintura, estofamento,
funcionamento
bons; acessórios: ar condicionado,
equipamento de som, vidros elétricos; câmbio automatizado".
Despesas: custas de arrematação e comissão do leiloeiro, esta de 5% (cinco
por cento) sobre o valor da arrematação do bem, a serem suportadas pelo
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arrematante.
Observações: Fica(m) o(a/s) Executado(a/s), na(s) pessoa(s) de seu(s)
representante(s)
legal(is),
responsável(eis)
tributário(s),
depositários,
proprietário(s),
possuidor, credor hipotecário, cônjuge(s), companheiro(a),
coproprietário(a) por meio deste, devidamente intimado(a/s) do leilão, caso não
encontrado(a/s) para intimação pessoal.
DATAS E LOCAL DESIGNADOS PARA LEILÃO:
12 LEILÃO:
dia 22-03-2019
avaliação.
22 LEILÃO: dia 29-03-2019 às
a 60% do valor da avaliação.
32 LEILÃO: dia 05-04-2019 às
a 60% do valor da avaliação.
42 LEILÃO: dia 12-04-2019 às
a 60% do valor da avaliação.

à s 10:00

horas, por preço igualou

superior ao da

10:00 horas, pelo maior lance, desde que não inferior
10:00 horas, pelo maior lance, desde que não inferior
10:00 horas, pelo maior lance, desde que não inferior

LOCAL: Rua Senador Accioly Filho, 1625 - ele, Curitiba (PR) - Telefones: (41)
98417-8000/3323-3030.
E para que chegue ao conhecimento de todos, mandou passar o presente Edital
que será afixado no local de costume e publicado na forma da lei. Eu, Gelson
Pacheco - Técnico Judiciário, o digitei e conferi.
.euritiba (PR), data da assinatura (vide abaixo).

Documento eletrônico assinado por ANDRE LUIS MEDEIROSJUNG, Juiz Federal. na forma do artigo
1º. inciso 111. 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 700006232136v3 e do código CRC52871239.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ANDRELUIS MEDEIROSJUNG
Data e Hora: 22/2/2019. às 17:41:38

5038331-75.2014.4.04.7000

700006232136.V3

I Processo 5036527-45.2014.4.04.7000IPR,
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Poder Judiciário
JUSTiÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Paraná
19ª Vara Federal de Curitiba
Av. Anita Garibaldi,

888, 3º andar - Bairro: Cabral - CEP: 80540-400www.jfpr.jus.br - Email: prctb19@jfpr.jus.br

Fone: (41)3210-1722

-

EXECUÇÃOFISCAL NQ5038527-45.2014.4.04.7000/PR
EXEQUENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL
EXECUTADO: RODRIGO FEDALTO
EXECUTADO: RODRIGO FEDALTO - ME

EDITAL Nº 700005944300
N201/2019
OCA) Dr(a). ANDRE LUIS MEDEIROS JUNG, Juiz Federal da 19.ª Vara Federal
de Curitiba, Seção Judiciária do Estado do Paraná, na forma da lei, FAZ SABER
aos que virem o presente Edital ou dele tiverem conhecimento,
expedido nos
autos supracitados,
que será(ao)
levado(s)
a leilão o(s) bem(ns)
do(a/s)
executado(a/s),
na forma seguinte:

Valor da dívida: R$ 33.129,29

em 10/2018,

a ser atualizado

na data

do

pagamento.

Avaliação: R$ 9.800,00

(nove mil e oitocentos

reais). em 09/2018.

Depositário: PLÍNIO BARROSO DE CASTRO FILHO
Leiloeiro: PAULO SETSUO NAKAKOGUE
Localização do(s) ben(s): no depósito
Filho, Rua Trajano Batista
Laranjeiras).

do Leiloeiro Plínio Barroso de Castro
Bueno, nº 98, Piraquara-PR (acesso pela Estrada das

Ônus/Recursos pendentes de julgamento: não há.
Bem(ns): "Veículo automóvel FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, cor VERMELHA, ano
de
fabricação:
2007;
ano
do
modelo:
2008;
combustível:
álcool/gasolina; placa: APO-9950; Chassi: 98015802786067013;
Renavam:
0094.810141-5"
. Observaç<ão do Oficial de
"Iataria
e pintura
regular;
estofamento
verificado, veículo parado há vários meses".

Despesas: custas de arrematação

e comissão

lustiça Quando da reavaliaçãa
regular;
funcionamento
não

do leiloeiro,

esta de 5% (cinco
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por cento) sobre o valor da arrematação
arrematante.

do bem, a serem suportadas

pelo

Observações: Fica(m) oía/s) Executado(a/s), na(s) pessoa(s) de seu(s)
representante(s)
legal(is),
respónsável(eis)
tributário(s),
depositários,
proprietário(s),
possuidor, credor hipotecário, cônjuge(s), companheiro(a),
coproprietário(a) por meio deste, devidamente intimado(a/s) do leilão, caso não
encontrado(a/s) para intimação pessoal.
DATAS E LOCAL DESIGNADOS PARA LEILÃO:
12 LEILÃO:
dia 22-03-2019
avaliação.
22 LEILÃO: dia 29-03-2019 às
a 60% do valor da avaliação.
32 LEILÃO: dia 05-04-2019 às
a 60% do valor da avaliação.
42 LEILÃO: dia 12-04-2019 às
a 60% do valor da avaliação.

à s 10:00

horas, por preço igualou

superior ao da

10:00 horas, pelo maior lance, desde que não inferior
10:00 horas, pelo maior lance, desde que não inferior
10:00 horas, pelo maior lance, desde que não inferior

LOCAL: Rua Senador Accioly Filho, 1625 - CIC, Curitiba (PR) - Telefones: (41)
98417-8000/3323-3030.
E para que chegue ao conhecimento de todos, mandou passar o presente Edital
que será afixado no local de costume e publicado na forma da lei. Eu, Gelson
Pacheco - Técnico Judiciário, o digitei e conferi.
Curitiba (PR), data da assinatura (vide abaixo).

Documento eletrônico assinado por ANDRE LUIS MEDEIROSJUNG, Juiz Federal, na forma do artigo
1º, inciso 111, 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 700005944300v6 e do código CRCe8a36472,
Informações adicionais da assinatura:
Signatárfo (a): ANDRELUISMEDEIROSJUNG
Data e Hora: 25/2/2019, às 18:18:7

5038527-45.2014.4.04.7000

700005944300.V6
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Poder judiciário
JUSTiÇA FEDERAL
Seção judiciária do Paraná
19ª Vara Federal de Curitiba
Av. Anita Garibaldi, 888, 39 andar - Bairro: Cabral - CEP: 80540-400 - Fone: (41)3210-1722 www.jfpr.jus.br - Email: prctb19@jfpr.jus.br

EXECUÇÃOFISCAL N2 5038684-81.2015.4.04.7000/PR
EXEQUENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL
EXECUTADO: LAERCIOBEZERRA DE SOUZA

EDITAL Nº 700006231961
N218/2019
O(A) Dr(a). ANDRE LUIS MEDEIROS JUNG, Juiz Federal da 19.ª Vara Federal
de Curitiba, Seção Judiciária do Estado do Paraná, na forma da lei, FAZ SABER
aos que virem o presente Edital ou dele tiverem conhecimento, expedido nos
autos supracitados, que será(ao) levado(s) a leilão 0(5) bem(ns) do(a/s)
executado(a/s), na forma seguinte:
Valor da dívida: R$ 31.313,64
pagamento.

em OS/2018, a ser atualizado

na data do

Avaliação: R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em 11/2018.
Depositário: DER-PR.
leiloeiro: PAULO SETSUO NAKAKOGUE
localização do(s) ben(s): DER-PR, pátio Pedreira Atuba 2, Rua da Pedreira ATUBA, COLOMBO - PR.
Ônus/Recursos pendentes de julgamento: não há.
Bem(ns): "Veículo caminhonete, Marca/Modelo GM/51 O ADVANTAGE D; ano de
fabricação: 2006; ano do modelo: 2006; combustível: gasolina; placa: AXE6022; Chassi: 9BG138HX06C425684; Renavam: 0088.399614-6
Observação
do Oficial de lustiça quando da reavaliação: "estado geral: lataria e pintura,
estofamento, funcionamento ruins; acessórios: ar condicionado, bancos em
couro, vidros elétricos ladofrontal motorista severos danos (eixo, roda, direção
hidráulica, central ar condicionado, para-choque extremamente danificados),
retrovisor motorista quebrado, porta do motorista não fecha devido ao dano
estrutural da batida, para-brisa trincado, vidro traseiro quebrado, pintura e
estofamento péssimo estado, estofamento e interior sofrem ação da água da
11

•
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chuva em razão do vidro traseiro quebrado e da porta do motorista que não
fechar, veículo não funciona, não foi possível abrir o capô para verificar o motor
pois está emperrado devido a batida, veículo em estado de sucata, encontra-se
recolhido no pátio do DER/PR Atuba2 Pedreira desde que foi apreendido em
17/07/2018,
veículo está no tempo e sofre a ação do sol e da chuva,
principalmente
na parte interna".

Despesas: custas de arrematação e comissão do leiloeiro, esta de 5% (cinco
por cento) sobre o valor da arrematação
do bem, a serem suportadas
pelo
arrematante.
Observações:
representante(s)
proprietário(s),
coproprietário(a)
encontrado(a/s)

Fica(m) ota/s)
Executado(a/s),
na(s) pessoa(s)
de seu(s)
legal(is),
responsável(eis)
tributário(s),
depositários,
possuidor,
credor
hipotecário,
cônjuge(s),
companheiro(a),
por meio deste, devidamente
intimado(a/s)
do leilão, caso não
para intimação pessoal.

DATAS E LOCAL DESIGNADOS PARA LEILÃO:
12 LEILÃO: dia 22-03-2019 à s 10:00 horas,
avaliação.
22 LEILÃO: dia 29-03-2019 às 10:00 horas, pelo
a 60% do valor da avaliação.
32 LEILÃO: dia 05-04-2019 às 10:00 horas, pelo
a 60% do valor da avaliação .
.42 LEILÃO: dia 12-04-2019 às 10:00 horas, pelo
a 60% do valor da avaliação.

LOCAL: Rua Senador Accioly

por preço igualou

superior

ao da

maior lance, desde que não inferior
maior lance, desde que não inferior
maior lance, desde que não inferior

Filho, 1625 - CIC, Curitiba

(PR) - Telefones:

(41)

98417-8000/3323-3030.
E para que chegue ao conhecimento
de todos, mandou passar o presente Edital
que será afixado no local de costume e publicado na forma da lei. Eu, Gelson
Pacheco - Técnico Judiciário, o digitei e conferi.
.
Curitiba

(PR), data da assinatura (vide abaixo).

Documento eletrônico assinado por ANDRE LUIS MEDEIROSJUNG,Juiz Federal, na forma do artigo
1º, inciso 111, 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 7000062319~lv4 e do código CRCccc9d097.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ANDRELUISMEDEIROSJUNG
Data e Hora: 22/2/2019, às 17:41:38

5038684-81.2015.4.04.7000

700006231961.V4
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Poder judiciário
JUSTiÇA FEDERAL
Seção judiciária do Paraná
19ª Vara Federal de Curitiba
Av. Anita Garibaldi,

888, 3º andar - Bairro: Cabral - CEP: 80540-400
www.jfpr.jus.br
- Email: prctb19@jfpr.jus.br

EXECUÇÃOFISCAL N2 5039082-67.2011.4.04.

- Fone: (41)3210-1722

-

7000/PR

EXEQUENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL
EXECUTADO: MARCEL ANDREY ZAGO
EXECUTADO: APPAR - APARAS PARANA COMERCIO DE RECICLAVEIS LTDA

EDITAL Nº 700006278591
N231/2019
O(A) Dr(a). ANDRE LUIS MEDEIROS JUNG, juiz Federal da 19.ª Vara Federal
de Curitiba, Seção judiciária do Estado do Paraná, na forma da lei, FAZ SABER
aos que virem o presente Edital ou dele tiverem conhecimento, expedido nos
autos supracitados, que será(ao) levado(s) a leilão o(s) bem(ns) do(a/s)
executado(a/s), na forma seguinte:
Valor da dívida:
pagamento.

R$ 163.278,88 em 02/2018, a ser atualizado na data do

Avaliação: VALOR TOTAL - R$ 249.000,00
reais) em 01/2019.
Depositário:

(duzentos e quarenta e nove mil

MARCELANDREY ZAGO

::~

Leiloeiro: PAULO SETSUO NAKAKOGUE
Localização does) ben(s): Rua Alferes Ângelo Sampaio, 2013, ap. 24, Batel,
Curitiba/PR; Rua Doze de Outubro, 1000, Vila Simone, empresa Imprimere,
joaçaba/SC.
Ônus/Recursos pendentes de julgamento: não há.
Semens):
1) "Veículo caminhão, Maréa/Modelo VW/8.140, ano de fabricação: 1998; ano

de modelo:
1998; combustível:
diesel; placa: LZU-0642;
0069.635835-2; Chassi: 9BWVTAT66WRB02855" . Observação do
lustiça Quando da reavaliação: "sem carroceria ou baú, sem uso,
estado de conservação e funcionamento". Reavaliação: R$

Renavam:
Oficial de
em regular
36.500,00

---
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(trinta e seis mil e quinhentos reais) em 01/2019;
2) "Veículo caminhão,

Marca/Modelo VW/15.180 CNM; ano de fabricação:
2006; ano de modelo: 2007; combustível: diesel; placa: AOU-5944; Renavam:
0092.127167-0;
Chassi: 9BW7682347R707200" . Observação do Oficial de
lustiça quando da reavaliação: "o veículo encontra-se em uso e bom estado de
conservação e funcionamento, caminhão sem carroceria". Reavaliação sem a
carroceria: R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) em 01/2019;
3) "Veículo automóvel,

Marca/Modelo FIAT/UNO MILLE EX, ano de fabricação:
2000; ano de modelo: 2000; combustível:
gasolina; placa: AJG-1248;
Renavam: 0073.463935-0;
Chassi: 9BD158018Y4135605."
Observação do
Oficial de lustiça quando da reavaliação: "estado geral: lataria e pintura ruim,
estofamento bom, funcionamento regular; lataria e pintura em mal estado de
conservação, com arranhões, riscos e amassados na lataria, bem como
defeitos e falhas na pintura. Estofamento em regular estado, mas com sinais de
uso prolongado. Em regular estado de funcionamento". Reavaliação: R$
6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) em 02/2019;
4) "Veículo caminhonete,

Marca/Modelo VW/SAVEIRO 1.6 CE CROSS, ano de
fabricação: 2011; ano de modelo: 2012; combustível: álcool/gasolina; placa:
A LX-8448;
Renavam:
0033.516147-2;
Chassi:
9BWLB45U9CP038032."
Observação
do Oficial de lustiça quando da
reavaliação:
"estado geral: lataria e pintura bom, estofamento
bom,
funcionamento regular; acessórios: ar condicionado, equipamento de som,
'vídros elétricos, air-bag dianteiro; veículo em bom estado de conservação,
porém com alta quilometragem". Reavaliação: R$ 31.000,00 (trinta e um
mil reais) em 02/2019;
5) "Veículo caminhão, Marca/Modelo VW/24.250 CNC 6X2, ano de fabricação:
2007; ano de modelo: 2007; combustível: diesel; placa: APA-1795; Renavam:
0092.891653-7;
Chassi: 9BWXN82427R725948."
Observação do Oficial de
lustiça quando da reavaliação: "estado geral: lataria e pintura regular,
estofamento
regular, funcionamento
regular; caminhão de carga com
guindaste sistema
Roll-on/Roll-off" , não acompanha caçamba, veículo em
regular
estado
de
conservação,
com
avarias
no
para-choque
dianteiro". Reavaliação: R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) em
02/2019.
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Despesas: custas de arrematação e comissão do leiloeiro, esta de 5% (cinco
por cento) sobre o valor da arrematação do bem, a serem suportadas pelo
arrematante.
Observações: Fica(m) oía/s) Executado(a/s), na(s) pessoa(s) de seu(s)
representante(s)
legal(is),
responsável(eis)
tributário(s),
depositários,
proprietário(s),
possuidor. credor hipotecário, cônjuge(s), companheiro(a),
coproprietário(a) por meio <deste, devidamente intimado(a/s) do leilão, caso não
encontrado(a/s) para intimação pessoal.
DATAS E LOCALDESIGNADOS PARA LEILÃO:
12 LEILÃO:

dia 22-03-2019

à s 10:00 horas, por preço igualou

superior

ao da

I
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avaliação.
22 LEILÃO: dia 29-03-2019 às 10:00 horas, pelo maior lance, desde que não inferior
a 60% do valor da avaliação.
32 LEILÃO: dia 05-04-2019 às 10:00 horas, pelo maior lance, desde que não inferior
a 60% do valor da avaliação.
42 LEILÃO: dia 12-04-2019 às 10:00 horas, pelo maior lance, desde que não inferior
a 60% do valor da avaliação.

LOCAL: Rua Senador Accioly Filho, 1625 - CIC, Curitiba (PR) - Telefones: (41)
98417-8000/3323-3030 .

. E para que chegue ao conhecimento de todos, mandou passar o presente Edital
que será afixado no local de costume e publicado na forma da lei. Eu, Gelson
Pacheco - Técnico Judiciário, o digitei e conferi.
Curitiba (PR), data da assinatura (vide abaixo).

Documento eletrônico assinado por ANDRE LUIS MEDEIROSJUNG,Juiz Federal, na forma do artigo
1º, inciso 111, 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 700006278591v7 e do código CRCf6c85d5a.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ANDRELUIS MEDEIROSJUNG
Data e Hora: 22/2/2019, às 17:41:38

5039082-67.2011.4.04.7000

700006278591.V7
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Poder judiciário
JUSTiÇA FEDERAL
Seção judiciária do Paraná
19ª Vara Federal de Curitiba
Av. Anita Garibaldi,

888, 3Q andar - Bairro: Cabral - CEP: 80540-400
www.jfpr.jus.br
- Email: prctb19@jfpr.jus.br

- Fone: (41)3210-1722

-

EXECUÇÃOFISCAL N2 5039694-05.2011.4.04.7000/PR
EXEQUENTE:

UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

EXECUTADO:

GERSON REIKDAL

EXECUTADO:

REIKDAL COMERCIO DE RODAS ESPECIAIS LTDA - ME

EDITAL Nº 700006231825
Ng 17/2019
O(A) Dr(a). ANDRE LUIS MEDEIROSJUNG,Juiz Federal da 19.ª Vara Federal
de Curitiba, Seção Judiciária do Estado do Paraná, na forma da lei, FAZ SABER
aos que virem o presente Edital ou dele tiverem conhecimento, expedido nos
autos supracitados, que será(ao) levado(s) a leilão o(s) bem(ns) do(a/s)
executado(a/s), na forma seguinte:
Valor da dívida: R$ 38.714,13
pagamento.

em 06/2017,

a ser atualizado

na data do

Avaliação: VALOR TOTAL - R$ 4.000,00 (quatro !!lil reais) em 10/2018.
Depositário: GERSON REIKDAL
Leiloeiro: PAULO SETSUONAKAKOGUE
Localização does) ben(s): Av. Brasília,
Curitiba - PR. Telefone: (41) 99977-7772.

5199,

Novo Mundo,

81020-010,

Ônus/Recursos pendentes de julgamento: não há.
Semens):
1) "veicuio automóvel, Marca/Modelo GM/KADETT SL; cor branca; ano de
fabricação: 1991; ano do -modeio: 1991; combustível: gasolina; placa: leM7085; Chassi: 9BGKT08VMMC328655; Renavam: 0057.579058-0
Observação
do Oficial de lustiça Quando da reavaliação: "estado geral: lataria e pintura,
estofamento, funcionamento ruins", Reavaliado em R$ 2.500,00 (dois mil e
quinhentos reais) em 10/2018.
11
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2) "veiculo carga/reboque,

Marca/Modelo R/HITLER CM 650; cor prata; ano de
fabricação:
2014;
ano do modelo:
2014; placa: AZ}-2560; Chassi:
9A9CA650HECEZ8898;
Renavam:
0103.968797-8 Reavaliado
em R$
1.500,00 (mil e quinhentos reais) em 10/2018.
11

•

Despesas: custas de arrematação e comissão do leiloeiro, esta de 5% (cinco
por cento) sobre o valor da arrematação do bem, a serem suportadas pelo
arrematante.
Observações: Fica(m) o(a/s) Executado(a/s}, nats) pessoa(s) de seu(s)
representante(s)
legal(is),
responsável(eis)
tributário(s),
depositários,
proprietário(s), possuidor, credor hipotecário, cônjuge(s), companheiro(a},
coproprietário(a) por meio deste, devidamente intimado(a/s) do leilão, caso não
encontrado(a/s) para intimação pessoal.
DATAS E LOCAL DESIGNADOS PARA LEILÃO:
12 LEILÃO: dia 22-03-2019
avaliação.
22 LEILÃO: dia 29-03-2019 às
a 60% do valor da avaliação.
32 LEILÃO: dia 05-04-2019 às
a 60% do valor da avaliação.
42 LEILÃO: dia 12-04-2019 às
a 60% do valor da avaliação .

à s 10:00

horas, por preço igualou

superior ao da

10:00 horas, pelo maior lance, desde que não inferior
10:00 horas, pelo maior lance, desde que não inferior
10:00 horas, pelo maior lance, desde que não inferior

.LOCAL: Rua Senador Accioly Filho, 1625 - ele, euritiba (PR) - Telefones: (41)
98417-8000/3323-3030.
E para que chegue ao conhecimento de todos, mandou passar o presente Edital
que será afixado no local de costume e publicado na forma da lei. Eu, Gelson
Pacheco - Técnico Judiciário, o digitei e conferi.
euritiba (PR), data da assinatura (vide abaixo).

.

Documento eletrônico assinado por ANDRE LUIS MEDEIROSJUNG, Juiz Federal, na forma do artigo
1º, inciso 111, 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 700006231825v4 e do código CRCcf0723bd.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ANDRELUts MEDEIROSjUNG
Data e Hora: 22/2/2019, às 17:41:38

5039694-05.2011.4.04.7000

700006231825.V4
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Poder judiciário
JUSTiÇA FEDERAL
Seção judiciária do Paraná
19ª Vara Federal de Curitiba
Av. Anita Garibaldi, 888, 3º andar - Bairro: Cabral - CEP: 80540-400 - Fone: (41)3210-1722 www.jfpr.jus.br - Email: prctb19@jfpr.jus.br

EXECUÇÃOFISCAL N2 5039795-08.2012.4.04.7000/PR
EXEQUENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL
EXECUTADO: CLEBERDAVERSON LUIZ DOS SANTOS
APENSO(S) ART.28 LEF: 5076482-13.2014.4.04.7000

EDITAL Nº 700006224123
N203/2019
O(A) Dr(a). ANDRE LUIS MEDEIROS JUNG, Juiz Federal da 19.ª Vara Federal
de Curitiba, Seção Judiciária do Estado do Paraná, na forma da lei, FAZ SABER
aos que virem o presente Edital ou dele tiverem conhecimento, expedido nos
autos supracitados, que será(ao) levado(s) a leilão o(s) bem(ns) dota/s)
executado(a/s), na forma seguinte:
Valor

R$ 105.006,42

da dívida:

em 10/2018, a ser atualizado

na data do

pagamento.
R$ 11.400,00 (onze mil e quatrocentos reais) em 09/2018.

Avaliação:
Depositário:
Leiloeiro:

CLEBER DAVERSON LUIZ DOS SANTOS

PAULO SETSUO NAKAKOGUE

Localização

do(s) ben(s):

440, Curitiba - PR.
Ônus/Recursos

Rua Alfredo Otto, 428, casa, Novo Mundo, 81050-

.

pendentes

de julgamento:

não há.

-

"Veículo automóvel, Marca/Modelo HONDA/CIVIC LX 1.6 mec.; cor
azul; ano de fabricação: 2000; ano do modelo: 2000; combustível: gasolina;
placa: AJD-9387; Chassi: 93HEj6540YZ403755; Renavam: 0073.183594-8".
Observação do Oficial de lustiça Quando da reavaliaçãa "estado geral: lataria e
pintura ruim, estofamento regular; acessórios: ar condicionado, equipamento
de som, vidros elétricos;
bateria descarregada;
ar condicionado
sem
funcionamento, vazamento de óleo do motor".
Bem(ns):

Despesas:

custas de arrematação

e comissão do leiloeiro, esta de 5% (cinco

~.
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por cento) sobre o valor da arrematação
arrematante.

do bem, a serem suportadas

pelo

Observações: Fica(m) oía/s) Executado(a/s}, na(s} pessoa(s) de seu(s}
representante(s)
legal(is),
responsável(eis}
tributário(s},
depositários,
proprietário(s},
possuidor, credor hipotecário, cônjuge(s}, companheiro(a},
coproprietário(a} por meio deste, devidamenteintimado(a/s)
do leilão, caso não
encontrado(a/s) para intimação pessoal.
DATAS E LOCAL DESIGNADOS PARA LEILÃO:
12 LEILÃO: dia 22-03-2019
avaliação.
22 LEILÃO: dia 29-03-2019 às
a 60% do valor da avaliação.
32 LEILÃO: dia 05-04-2019 às
a 60% do valor da avaliação.
42 LEILÃO: dia 12-04-2019 às
a 60% do valor da avaliação.

à s 10:00 horas, por preço igualou

superior

ao da

10:00 horas, pelo maior lance, desde que não inferior
10:00 horas, pelo maior lance, desde que não inferior
10:00 horas, pelo maior lance, desde que não inferior

LOCAL: Rua Senador Accioly Filho, 1625 - ele, euritiba (PR) - Telefones: (41)
98417-8000/3323-3030.
E para que chegue ao conhecimento de todos, mandou passar o presente Edital
que será afixado no local de costume e publicado na forma da lei. Eu, Gelson
Pacheco - Técnico Judiciário, o digitei e conferi.
euritiba (PR), data da assinatura (vide abaixo).

Documento eletrônico assinado por ANDRE LUIS MEDEIROSJUNG,Juiz Federal, na forma do artigo
1º, inciso 111, 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 700006224123v3 e do código CRC10d6ca7e.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ANDRELUISMEDEIROSJUNG
Data e Hora: 22/2/2019, às 17:41:39

5039795-08.2012.4.04.7000

700006224123.V3
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Poder Judiciário
JUSTiÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Paraná
19ª Vara Federal de Curitiba
Av. Anita Garibaldi, 888, 3º andar - Bairro: Cabral - CEP: 80540-400 - Fone: (41)3210-1722 www.jfpr.jus.br - Email: prctb19@jfpr.jus.br

EXECUÇÃOFISCAL Nº 5039981-31.2012.4.04.7000/PR
EXEQUENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL
EXECUTADO: PIONEIRAADMINISTRADORA DE COZINHAS LTDA

EDITAL Nº 700006360114
N232/2019
O(A) Dr(a). ANDRE lUIS MEDEIROS JUNG, Juiz Federal da 19.ª Vara Federal
de Curitiba, Seção Judiciária do Estado do Paraná, na forma da lei, FAZ SABER
aos que virem o presente Edital ou dele tiverem conhecimento, expedido nos
autos supracitados, que será(ao) levado(s) a leilão o(s) bem(ns) do(a/s)
executado(a/s), na forma seguinte:
Valor da dívida: R$ 244.293,08
pagamento.

em 02/2019,

a ser atualizado

na data do

Avaliação: R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) em 02/2019.
Depositário: SILVIA CAVANIARI TURIN
leiloeiro: PAULO SETSUO NAKAKOGUE

locali~ação do(s) ben(s): na Avenida Sete de Setembro,
Curitiba-PR ou Avenida Iguaçu, 3001, ap. 1603,Água
Curitiba-PR. Telefone(s): (41) 99919- 1458.

4512, Centro,
Verde, 80240-031,

Ônus/Recursos pendentes de julgamento: não há.
Bem(ns): "veicuto ceminhonete, Marca/Modelo FIAT/DOBLO CARGO 1.4, ano
de fabricação: 2010; ano de modelo: 2010; combustível: álcool/gasolina; placa:
ASL-8961;
Renavam:
0020.358638-7;
Chassi:
9BD223153A2017737.
Observação
do Oficial de lustiça Quando da
reavaliação: "estado gerál: lataria e pintura bom, estofamento
regular,
funcionamento regular; veículo estava sem bateria",
11

Despesas: custas de arrematação e comissão do leiloeiro, esta de 5% (cinco
por cento) sobre o valor da arrematação do bem, a serem suportadas pelo
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arrematante.
Observações: Fica(m) ota/s) Executado(a/s), na(s) pessoa(s) de seu(s)
representante(s)
legal(is),
responsável(eis)
tributário(s),
depositários,
proprietário(s),
possuidor, credor hipotecário, cônjuge(s), companheiro(a),
coproprietário(a) por meio deste, devidamente intimado(a/s) do leilão, caso não
encontrado(a/s) para intimação pessoal.
DATAS E LOCAL DESIGNADOS PARA LEILÃO:
12 LEILÃO:

dia 22-03-2019

à s 10:00 horas, por preço

igualou

superior

ao da

avaliação.

22 LEILÃO:dia 29-03-2019 às 10:00 horas, pelo maior lance, desde que não inferior
a 60% do valor da avaliação.
32 LEILÃO:dia 05-04-2019 às 10:00 horas, pelo maior lance, desde que não inferior
a 60% do valor da avaliação.
42 LEILÃO:dia 12-04-2019 às 10:00 horas, pelo maior lance, desde que não inferior
a 60% do valor da avaliação.

LOCAL: Rua Senador Accioly Filho, 1625 - ele, euritiba (PR) - Telefones: (41)
98417-8000/3323-3030.
E para que chegue ao conhecimento de todos, mandou passar o presente Edital
que será afixado no local de costume e publicado na forma da lei. Eu, Gelson
Pacheco - Técnico Judiciário, o digitei e conferi.
'euritiba

(PR), data da assinatura (vide abaixo).

Documento eletrônico assinado por ANDRE LUIS MEDEIROSJUNG, Juiz Federal, na forma do artigo
1º, inciso 111, 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 700006360114v3 e do código CRC26abbObl.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ANDRELUISMEDEIROSJUNG
Data e Hora: 22/2/2019, às 17:41:39

5039981-31.2012.4.04.7000

700006360114.V3
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Poder judiciário
JUSTiÇA FEDERAL
Seção judiciária do Paraná
19ª Vara Federal de Curitiba
Av. Anita Garibaldi,

888, 3º andar - Bairro: Cabral - CEP: 80540-400
www.jfpr.jus.br
- Email: prctb19@jfpr.jus.br

- Fone: (41)3210-1722

-

EXECUÇÃOFISCAL NQ5047139-35.2015.4.04.7000/PR
EXEQUENTE:

UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

EXECUTADO:

MINERACAO GUABIROBA LTDA - EPP

EDITAL Nº 700006231997
N219/2019
O(A) Dr(a). ANDRE LUIS MEDEIROS JUNG, Juiz Federal da 19.ª Vara Federal
de Curitiba, Seção Judiciária do Estado do Paraná, na forma da lei, FAZ SABER
aos que virem o presente Edital ou dele tiverem conhecimento, expedido nos
autos supracitados, que será(ao) levado(s) a leilão o(s) bem(ns) do(a/s)
executado(a/s), na forma seguinte:
Valor da dívida: R$ 3.814,51
pagamento.

em 03/2018,

a ser atualizado

na data do

Avaliação: R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) em 11/2018.
Depositário: CARLOS PIANARO
Leiloeiro: PAULO SETSUO NAKAKOGUE
Localização do(s) ben(s): Rua Caetano Munhoz da Rocha, 2500, Loteamento
Ouro Verde I, 83606-260, Campo Largo - PR.Telefones: (41) 9213-8527 e 32921140.
Ônus/Recursos pendentes de julgamento: não há.
Bem(ns): "vetcuto éarga/semi-reboque, Marca/Modelo SR/NOMA SR3E27 BCM;
cor branca; ano de fabricação: 2005; ano do modelo: 2005; placa: AMQ-7827;
Chassi: 9EP02103051 002325;
Renavam: 0085.227694-0
Observação do
Oficial de lustiça quando da. reavaliação: "bom estado de conservação".
11

•

<

Despesas: custas de arrematação e comissão do leiloeiro, esta de 5% (cinco
por cento) sobre o valor da arrematação do bem, a serem suportadas pelo
arrematante.
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Observações: Fica(m) oía/s) Executado(a/s), na(s) pessoa(s) de seu(s)
representante(s)
legal(is),
responsável(eis)
tributário(s),
depositários,
proprietário(s),
possuidor, credor hipotecário, cônjuge(s), companheiro(a),
coproprietário(a) por meio deste, devidamente intimado(a/s) do leilão, caso não
encontrado(a/s) para intimação pessoal.
DATAS E LOCAL DESIGNADOS PARA LEILÃO:
12 LEILÃO: dia 22-03-2019 à s 10:00 horas,
avaliação.
22 LEILÃO: dia 29-03-2019 às 10:00 horas, pelo
a 60% do valor da avaliação.
32 LEILÃO: dia 05-04-2019 às 10:00 horas. pelo
a 60% do valor da avaliação.
42 LEILÃO: dia 12-04-2019 às 10:00 horas, pelo
a 60% do valor da avaliação.

por preço igualou

superior ao da

maior lance, desde que não inferior
maior lance, desde que não inferior
maior lance, desde que não inferior

LOCAL: Rua Senador Accioly Filho, 1625 - ele, euritiba (PR) - Telefones: (41)
98417-8000/3323-3030.
E para que chegue ao conhecimento de todos, mandou passar o presente Edital
que será afixado no local de costume e publicado na forma da lei. Eu, Gelson
Pacheco - Técnico Judiciário, o digitei e conferi.
euritiba (PR), data da assinatura (vide abaixo).

Documento eletrônico assinado por ANDRE LUIS MEDEIROSJUNG,Juiz Federal. na forma do artigo
1º. inciso 111. 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 700006231997v3 e do código CRCdfcdfaS4.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ANDRELUISMEDEIROSJUNG
Data e Hora: 22/2/2019, às 17:41:39

5047139-35.2015.4.04.7000

700006231997.V3
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Poder Judiciário
JUSTiÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Paraná
19ª Vara Federal de Curitiba
Av. Anita Garibaldi, 888, 3Q andar - Bairro: Cabral - CEP: 80540-400 - Fone: (41)3210-1722 www.jfpr.jus.br - Email: prctb19@jfpr.jus.br

EXECUÇÃOFISCAL N2 5047281-05.2016.4.04.7000/PR
EXEQUENTE:

UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

EXECUTADO:

LEONARDO GIRONDI CERQUEIRA

EXECUTADO:

LEONARDO GIRONDI CERQUEIRA- EPP

APENSO(S)

ART.28

LEF: 5060991-92.2016.4.04.7000

EDITAL Nº 700006264172
Nº 30/2019
O(A) Dr(a). ANDRE LUIS MEDEIROS JUNG, Juiz Federal da 19.ª Vara Federal
de Curitiba, Seção Judiciária do Estado do Paraná, na forma da lei, FAZ SABER
aos que virem o presente Edital ou dele tiverem conhecimento, expedido nos
autos supracitados, que será(ao) levado(s) a leilão o(s) bem(ns) doía/s)
executado(a/s), na forma seguinte:
Valor da dívida: R$ 1.094.926,05
pagamento.

em 01/2019, a ser atualizado na data do

Avaliação: VALOR TOTAL - R$ 70.800,00 (setenta mil e oitocentos reais) em
03/2018.
Depositário: LEONARDO GIRONDI CERQUEIRA
Leiloeiro: PAULO SETSUO NAKAKOGUE
Localização do(s) ben(s): Avenida Marechal Floriano Peixoto, 7941,
Boqueirão, 81650-000, Curitiba - PR. Telefones: (41) 3091-7663 e 98893-8510.
Ônus/Recursos pendentes de julgamento: não há.
Bem(ns):
1) "veiculo

caminhonete, Marca/Modelo VW/NOVA SAVEIRO CE, ano de
fabricação: 2013; ano de modelo: 2014; combustível: álcool/gasolina; placa:
AXG-7899;
Renavam:
0055.973393-3;
Chassi:
9BWLB05U7EP039045.
Observação
do Oficial de lustiça Quando da
reavaliação: "estado geral: lataria e pintura regular, estofamento
bom,
11
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funcionamento bom; acessórios: equipamento de som, vidros elétricos; parachoque dianteiro e grade quebrados". Avaliação: R$ 34.000,00 (trinta e
quatro mil reais) em 03/2018;
2) "Veículo automóvel, Marca/Modelo I/NISSAN SENTRA 20SL FLEX, ano de

fabricação: 2012; ano de modelo: 2013; combustível: álcool/gasolina; placa:
AWQ-7648;
Renavam:
0052.647444-0;
Chassi:
3N1AB6AEXOL628753." Observação
do Oficial de lustiça Quando da
reavaliação: "estado geral: lataria e pintura reqular, estofamento
bom,
funcionamento
bom; acessórios:
ar condicionado,
bancos em couro,
equipamento de som, vidros elétricos; teto solar e câmbio automático; riscos
na pintura do para-choque dianteiro". Avaliação: R$ 36.800,00 (trinta e
seis mil e oitocentos reais) em 03/2018.
Despesas: custas de arrematação e comissão do leiloeiro, esta de 5% (cinco
por cento) sobre o valor da arrematação do bem, a serem suportadas pelo
arrematante.
Observações: Fica(m) oía/s) Executado(a/s), na(s) pessoa(s) de seu(s)
representante(s)
legal(is},
responsável(eis)
tributário(s},
depositários,
proprietário(s),
possuidor, credor hipotecário, cônjuge(s), companheiro(a),
coproprietário(a) por meio deste, devidamente intimado(a/s) do leilão, caso não
encontrado(a/s) para intimação pessoal.
DATAS E LOCALDESIGNADOSPARA LEILÃO:
12 LEILÃO:
dia 22-03-2019
avaliação.
22 LEILÃO: dia 29-03-2019 às
a 60% do valor da avaliação.
32 LEILÃO: dia 05-04-2019 às
a 60% do valor da avaliação.
42 LEILÃO: dia 12-04-2019 às
a 60% do valor da avaliação.

à s 10:00

horas, por preço igualou

superior ao da

10:00 horas, pelo maior lance, desde que não inferior
10:00 horas, pelo maior lance, desde que não inferior
10:00 horas, pelo maior lance, desde que não inferior
-

LOCAL: Rua Senador Accioly Filho, 1625 - CIC, Curitiba (PR) - Telefones: (41)
98417,"-8000/3323-3030.
E para que chegue ao conhecimento de todos, mandou passar o presente Edital
que será afixado no local de costume e publicado na forma da lei. Eu, Gelson
Pacheco - Técnico Judiciário, o digitei e conferi.
Curitiba (PR), data cja assinatura (vide abaixo).

Documento eletrônico assinado por ANDRE LUIS MEDEIROSJUNG,Juiz Federal, na forma do artigo
1º, inciso 111, 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 700006264172vS e do código CRC6ca31002.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ANDRELUISMEDEIROSJUNG
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Poder judiciário
JUSTiÇA FEDERAL
Seção judiciária do Paraná
19ª Vara Federal de Curitiba
Av, Anita Garibaldi, 888. 3º andar - Bairro: Cabral - CEP: 80540-400www.jfpr.jus.br
- Email: prctb19@jfpr.jus.br

Fone: (41)3210-1722

-

CARTA PRECATÓRIANº 5053688-56.2018.4.04.7000/PR
AUTOR:

UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (EXEQUENTE)

RÉU: DSR SOLUCOES E INTELlGENCIA LOGISTICA LTDA (EXECUTADO)

EDITAL Nº 700006248878
Nº 24/2019

O(A) Dr(a). ANDRE LUIS MEDEIROS JUNG, Juiz Federal da 19.ª Vara Federal
de Curitiba, Seção Judiciária do Estado do Paraná, na forma da lei, FAZ SABER
aos que virem o presente Edital ou dele tiverem conhecimento, expedido nos
autos supracitados, oriundos dos autos de Execução Fiscal nº
500647493.2014.4.04.7005 em trâmite na 1ª Vara Federal de Cascavel/PR, que será(ao)
levado(s) a leilão o(s) bem(ns) dota/s) executado(a/s), na forma seguinte:
Valor da dívida: R$ 712.015,43
pagamento.

em 01/2019,

a ser atualizado

na data do

Avaliação: R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em 07/2018.
Depositário:

EMíLlO DE OLIVEIRA FERNANDES

Lelloelro: PAULO SETSUO NAKAKOGUE
Localização do(s) ben(s): Rua Gouber Pinto Dionísio, 500, CIC Sul, 81460140, Curitiba -PR. Telefones: (41) 3227-8700 e 99696-0110.
Ônus/Recursos pendentes de julgamento: não há.
Bem(ns): "Veículo éaminhonete, Marca/Modelo FORD/F75; ano de fabricação:
1976; ano do modelo: 1976; combustível: gasolina; placa: AAF-2846; Chassi:
LA3BSG25647; Renavam: 0051.975521-9". Observação do Oficial de lustiça
quando da avaliação: "estado geral: lataria e pintura ruim, estofamento ruim,
funcionamento ruim."
<

Despesas: custas de arrematação e comissão do leiloeiro, esta de 5% (cinco
por cento) sobre o valor da arrematação do bem, a serem suportadas pelo
arrematante.

I
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Observações: Fica(m) ota/s) Executado(a/s), na(s) pessoa(s) de seu(s)
representante(s)
legal(is),
responsévelteis)
tributário(s),
depositários,
proprietário(s),
possuidor, credor hipotecário, cônjuge(s), companheiro(a),
coproprietário(a) por meio deste, devidamente intimado(a/s) do leilão, caso não
encontrado(a/s) para intimação pessoal.
DATAS E LOCAL DESIGNADOS PARA LEILÃO:
12 LEILÃO: dia 22-03-2019
avaliação.
22 LEILÃO: dia 29-03-2019 às
a 60% do valor da avaliação.
32 LEILÃO: dia 05-04-2019 às
a 60% do valor da avaliação.
42 LEILÃO: dia 12-04-2019 às
a 60% do valor da avaliação.

à s 10:00 horas, por preço

igualou

superior

ao da

10:00 horas, pelo maior lance, desde que não inferior
10:00 horas, pelo maior lance, desde que não inferior
10:00 horas, pelo maior lance, desde que não inferior

LOCAL: Rua Senador Accioly Filho, 1625 - ele, euritiba (PR) - Telefones: (41)
98417-8000/3323-3030.
E para que chegue ao conhecimento de todos, mandou passar o presente Edital
que será afixado no local de costume e publicado na forma da lei. Eu, Gelson
Pacheco - Técnico Judiciário, o digitei e conferi.
euritiba (PR), data da assinatura (vide abaixo).

Documento eletrônico assinado por ANDRE LUIS MEDEIROSJUNG, Juiz Federal, na forma do artigo
1º, inciso 111, 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 nó endereço
eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php.
mediante o preenchimento do código
verificador 700006248878v3 e do código CRCb4d4ba27.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ANDRELUISMEDEIROSJUNG
Data e Hora: 22/2/2019, às 17:41:40

5053688-56.2018.4.04.7000

700006248878.V3

I

Processo 5056162-68.2016.4.04.700OlPR,

Evento 44, EDITAL 1. Página 1

Poder judiciário
JUSTiÇA FEDERAL
Seção judiciária do Paraná
19ª Vara Federal de Curitiba
Av. Anita Garibaldi,

888, 3Q andar - Bairro: Cabral - CEP: 80540-400
www.jfpr.jus.br
- Email: prctb19@jfpr.jus.br

- Fone: (41)3210-1722

-

EXECUÇÃOFISCAL Nº 5056162-68.2016.4.04.7000/PR
EXEQUENTE:

CONSELHO REGIONAL DE QUíMICA DA 9ª REGIÃO - CRQ/PR

EXECUTADO:

TECNOL - TECNOLOGIA EM POLlMEROS S/A

EDITAL Nº 700006196715
N204/2019

O(A) Dr(a). ANDRE LUIS MEDEIROS JUNG, juiz Federal da 19.ª Vara Federal
de Curitiba, Seção judiciária do Estado do Paraná, na forma da lei, FAZ SABER
aos que virem o presente Edital ou dele tiverem conhecimento, expedido nos
autos supracitados, que será(ao) levado(s) a leilão o(s) bem(ns) doía/s)
executado(a/s), na forma seguinte:
Valor da dívida: R$ 5.438,30 na data da propositura da ação, a ser atualizado
na data do pagamento.
Avaliação: TOTAL - R$ 9.940,00 (nove mil novecentos e quarenta reais) em
09/2018.
Depositário:

IVO WENDTjÚNIOR

Leiloeiro: PAULOSETSUONAKAKOGUE
:;c

Localização does} ben(s}: Rua Amália Strapasson de Souza, 172, Centro
Industrial Mauá, 83413-560, Colombo - PR.Telefone: (41) 3606-3427.
Ônus/Recursos pendentes de julgamento: não há.
Bem(ns}: 11710(setecentos e dez) quilos de composto de borracha PTR/00111.
Reavaliação: R$ 14,00 (quatorze reais) o quilo, valor total R$ 9.940,00 (nove
mil novecentos e quarenta reais).
Despesas: custas de arrematação e comissão do leiloeiro, esta de 5% (cinco
por cento) sobre o valor da arrematação do bem, a serem suportadas pelo
arrematante.
Observações:

Fica(m) o(a/s)

Executado(a/s),

na(s) pessoa(s) de seu(s)

I
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representante(s)
legal(is),
responsável{eis)
tributário{s),
depositários,
proprietário{s),
possuidor, credor hipotecário, cônjuge(s), companheiro(a},
coproprietário(a) por meio deste, devidamente intimado{a/s) do leilão, caso não
encontrado(a/s) para intimação pessoal.
DATAS E LOCAL DESIGNADOS PARA LEILÃO:
12 LEILÃO: dia 22-03-2019
avaliação.
22 LEILÃO: dia 29-03·2019 às
a 60% do valor da avaliação.
32 LEILÃO: dia 05-04-2019 às
a 60% do valor da avaliação.
42 LEILÃO: dia 12-04-2019 às
a 60% do valor da avaliação.

à s 10:00

horas,

por preço igualou

superior ao da

10:00 horas, pelo maior lance, desde que não inferior
10:00 horas, pelo maior lance, desde que não inferior
10:00 horas, pelo maior lance, desde que não inferior

LOCAL: Rua Senador Accioly Filho, 1625 - CIC, Curitiba (PR) - Telefones: (41)
98417-8000/3323-3030.
E para que chegue ao conhecimento de todos, mandou passar o presente Edital
que será afixado no local de costume e publicado na forma da lei. Eu, Gelson
Pacheco - Técnico Judiciário, o digitei e conferi.
Curitiba (PR), data da assinatura (vide abaixo),

Documento eletrônico assinado por ANDRE LUIS MEDEIROSJUNG, Juiz Federal. na forma do artigo
1º. inciso 111. 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 70000619671Sv4 e do código CRCa8d32022.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ANDRELUISMEDEIROSJUNG
Data e Hora: 22/2/2019, às 17:41:40

5056162-68.2016.4.04.7000

700006196715.V4
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Poder judiciário
JUSTiÇA FEDERAL
Seção judiciária do Paraná
19ª Vara Federal de Curitiba
Av. Anita Garibaldi, 888, 3º andar - Bairro: Cabral - CEP: 80540-400 - Fone: (41)3210-1722 www.jfpr.jus.br - Email: prctb19@jfpr.jus.br

EXECUÇÃOFISCAL Nº 5060416-21.2015.4.04.7000/PR
EXEQUENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL
EXECUTADO: ANTONIO LUIZ SKROCH
EXECUTADO: ANTONIO LUIZ SKROCH

EDITAL Nº 700006248982
Nº 26/2019
O(A) Dr(a). ANDRE LUIS MEDEIROS JUNG, Juiz Federal da 19.ª Vara Federal
de Curitiba, Seção Judiciária do Estado do Paraná, na forma da lei, FAZ SABER
aos que virem o presente Edital ou dele tiverem conhecimento, expedido nos
autos supracitados, que será(ao) levado(s) a leilão o(s) bem(ns) do(a/s)
executado(a/s), na forma seguinte:
Valor da dívida: R$ 56.110,81
pagamento.

em 01/2019,

a ser atualizado

na data do

Avaliação: R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) em 12/2018.
Depositário: Leiloeiro PlÍNIO BARROSODE CASTRO FILHO
Leiloeiro: PAULO SETSUO NAKAKOGUE
Localização does) ben(s): No depósito do leiloeiro Plínio Barroso de Castro
Filho, Rua Trajano Batista Bueno, nº 98, Piraquara-PR (acesso pela Estrada das
Laranjeiras).
Ônus/Recursos pendentes de julgamento: não há.
Bem(ns):
Veículo
caminhonete
carroceria
aberta,
Marca/Modelo
FORD/COURIER1.6 L; cor prata, ano de fabricação: 2007; ano do modelo: 2007;
combustível: gasolina, placa: AOM-5579; Renavam: 0091.076885-4; Chassi:
98FNSZPPA78854604".
Observação
do Oficial de lustiça
Quando da
reavaliação:
"estado geral: lataria e pintura ruim, estofamento
ruim,
funcionamento ruim; sem funcionamento há alguns anos, não possui bateria,
possui problemas no motor, com necessidade de reparos importantes, interior
em mau estado, com estofamento
rasgado e sujo, lataria com vários
11
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amassados e arranhões, ferrugem em alguns pontos, mais notadamente na
região da carroceria, porta da carroceria sofreu colisão e necessita reparos, em
geral necessita reparos importantes para ser posto novamente em circulação".
Despesas: custas de arrematação e comissão do leiloeiro, esta de 5% (cinco
por cento) sobre o valor da arrematação do bem, a serem suportadas pelo
arrematante.
Observações:
Fica(m) oía/s) Executado(a/s), na(s) pessoa(s) de seu(s)
representante(s)
legal(is),
responsável(eis)
tributárioís),
depositários,
proprietário(s),
possuidor, credor hipotecário, cônjuge(s), companheiro(a),
coproprietário(a) por meio deste, devidamente intimado(a/s) do leilão, caso não
encontrado(a/s) para intimação pessoal.
DATAS E LOCAL DESIGNADOS PARA LEILÃO:
12 LEILÃO: dia 22-03-2019 à s 10:00 horas,
avaliação.
22 LEILÃO: dia 29-03-2019 às 10:00 horas, pelo
a 60% do valor da avaliação.
32 LEILÃO: dia 05-04-2019 às 10:00 horas, pelo
a 60% do valor da avaliação.
42 LEILÃO: dia 12-04-2019 às 10:00 horas, pelo
a 60% do valor da avaliação.

por preço igualou

superior

ao da

maior lance, desde que não inferior
maior lance, desde que não inferior
maior lance, desde que não inferior

LOCAL: Rua Senador Accioly Filho, 1625 - CIC, Curitiba (PR) - Telefones: (41)
'98417-8000/3323-3030.
E para que chegue ao conhecimento de todos, mandou passar o presente Edital
que será afixado no local de costume e publicado na forma da lei. Eu, Gelson
Pacheco - Técnico Judiciário, o digitei e conferi.
Curitiba (PR), data da assinatura (vide abaixo).

Documento eletrônico assinado por ANDRE LUIS MEDEIROSJUNG, Juiz Federal, na forma do artigo
1º, Inciso 111, 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 700006248982v4
e do código CRC6fOeebf2.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ANDRELUISMEDEIROSJUNG
Data e Hora: 22/2/2019, às 17:41:40

5060416-21.2015.4.04.7000

700006248982.V4
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Poder judiciário
JUSTiÇA FEDERAL
Seção judiciária do Paraná
19ª Vara Federal de Curitiba
Av. Anita Garibaldi, 888, 39 andar - Bairro: Cabral - CEP: 80540-400 - Fone: (41)3210-1722 www.jfpr.jus.br - Email: prctb19@jfpr.jus.br

EXECUÇÃOFISCAL Nº 5064255-88.2014.4.04.7000/PR
EXEQUENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL
EXECUTADO: VICRIBOX COMERCIO DE VIDROS, BOX E PRODUTOS METALURGICO

EDITAL Nº 700006230108
N214/2019
O(A) Dr(a). ANDRE LUIS MEDEIROS JUNG, Juiz Federal da 19.ª Vara Federal
de Curitiba, Seção Judiciária do Estado do Paraná, na forma da lei, FAZ SABER
aos que virem o presente Edital ou dele tiverem conhecimento, expedido nos
autos supracitados, que será(ao) levado(s) a leilão o(s) bem(ns) doía/s)
executado(a/s), na forma seguinte:
Valor da dívida: R$ 79.303,99
pagamento.

em 11/2018,

a ser atualizada

quando do

Avaliação: R$ 9.000,00 (nove mil reais) em 10/2018.
Depositário: JOAQUIM INÁCIO MENDONÇA
Leiloeiro: PAULO SETSUO NAKAKOGUE
Localização do(s) ben(s): Rua Arthur
Curitiba - PR.

Manoel Iwersen,

1972, Boqueirão,

Ônus/Recursos pendentes de julgamento: não há.
Bem(ns): "Veículo caminhonete,
Marca/Modelo FORD/COURIER CLX; cor
branca; ano de fabricação: 1997; ano do modelo: 1998; combustível: gasolina;
placa: AHO-1372; Chassi: 9BFLDZPPAVB865939; Renavam: 0069.100450-1".
Observação do Oficial de lustiça Quando da reavaliaçãa "em regular estado
geral de conservação; em funcionamento".
Despesas: custas de arrematação e comissão do leiloeiro, esta de 5% (cinco
por cento) sobre o valor da arrematação do bem, a serem suportadas pelo
arrematante.

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Observações:
representante(s)
proprietário(s),
coproprietário(a)
encontrado(a/s)
DATAS

Fica(m) ota/s) Executado(a/s),
na(s) pessoa(s)
de seu(s)
legal(is),
responsável(eis)
tributário(s),
depositários,
possuidor,
credor
hipotecário,
cônjuge(s),
companheiro(a),
por meio deste, devidamente
intimado(a/s)
do leilão, caso não
para intimação pessoal.

E LOCAL DESIGNADOS

PARA LEILÃO:

12 LEILÃO: dia 22-03-2019 à s 10:00 horas, por preço igualou
superior ao da
avaliação.
22 LEILÃO: dia 29-03-2019 às 10:00 horas, pelo maior lance, desde que não inferior
a 60% do valor da avaliação.
32 LEILÃO: dia 05-04-2019 às 10:00 horas, pelo maior lance, desde que não inferior
a 60% do valor da avaliação.
42 LEILÃO: dia 12-04-2019 às 10:00 horas, pelo maior lance, desde que não inferior
a 60% do valor da avaliação.

LOCAL: Rua Senador
98417-8000/3323-3030.

Accioly

Filho, 1625 - ele, euritiba

(PR) - Telefones:

(41)

E para que chegue ao conhecimento
de todos, mandou passar o presente Edital
que será afixado no local de costume e publicado na forma da lei. Eu, Gelson
Pacheco - Técnico Judiciário, o digitei e conferi.
euritiba

(PR), data da assinatura (vide abaixo).

Documento eletrônico assinado por ANDRE LUIS MEDEIROSJUNG,Juiz Federal, na forma do artigo
1º, inciso 111, 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 700006230108v3 e do código CRC7f8824bO.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ANDRELUISMEDEIROSJUNG
Data e Hora: 22/2/2019, às 17:41:40

5064255-88.2014.4.04.7000

700006230108.V3
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Poder judiciário
JUSTiÇA FEDERAL
Seção judiciária do Paraná
19ª Vara Federal de Curitiba
Av. Anita Garibaldi, 888, 3º andar - Bairro: Cabral - CEP: 80540-400 - Fone: (41)3210-1722 www.jfpr.jus.br - Email: prctb19@jfpr.jus.br

EXECUÇÃOFISCAL Nº 5073342-68.2014.4.04.7000/PR
EXEQUENTE:

UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

EXECUTADO:

SERGIO ROBERTO MONTEIRO

EDITAL Nº 700006249044
N227/2019
OCA) Dr(a). ANDRE LUIS MEDEIROS JUNG, Juiz Federal da 19.ª Vara Federal
de Curitiba, Seção Judiciária do Estado do Paraná, na forma da lei, FAZ SABER
aos que virem o presente Edital ou dele tiverem conhecimento, expedido nos
autos supracitados, que será(ao) levado(s) a leilão o(s) bem(ns) do(a/s)
executado(a/s)' na forma seguinte:
Valor da dívida: R$ 1.485.896,13
pagamento.

em 01/2019, a ser atualizado na data do

Avaliação: VALOR TOTAL - R$ 962.400,00 (novecentos e sessenta e dois mil e
quatrocentos reais) em 12/2018.
Depositário: SÉRGIO ROBERTOMONTEIRO
Lelloelro: PAULO SETSUO NAKAKOGUE
Localização do(s) ben(s): Rua Nicola Pelanda, 402, Pinheirinho, Curitiba - PR.
Ônus/Recursos pendentes de julgamento: não há.
Bem(ns): "Lote de Terreno sob nº 7-A (sete-A), resultante da subdivisão do
lote nº 07 (sete), dá Planta elaborada pelo engenheiro civil Nozart de Souza
Pinto, situado no Pinheirinho, distrito do Portão, nesta Capital, medindo 12,81
metros de frente para atual Rua Nicola Pelanda, por 60,00 metros de extensão
da frente do lado direito de quem da rua olha o imóvel, onde confronta com o
lote nº 09, da mesma planta, 58,00 metros de extensão da frente aos fundos
do lado esquerdo, onde confronta com lote nº 7-8, da mesma subdivisão, e,
tendo 11,90 metros de largura na linha de fundos, onde confronta com lote de
número 7-C, da mesma subdivisão, perfazendo a área total de 781,55 metros
quadrados. Indicação Fiscal: Setor 83, Quadra 528, Lote 014.000-T'. Imóvel de
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propriedade de Sérgio Roberto Monteiro e conjuçe Lourdes Monteiro, havido
conforme R-3 da matrícula nº 48.148 do 8º Registro de Imóveis de
Curitiba (PR). 1 - valor do lote de terreno urbano (781,55m2): R$ 697.800,00
(seiscentos e noventa e sete mil e oitocentos reais); 2 - valor das benfeitorias
em alvenaria (199,40m2): R$ 264.600,00 (duzentos e sessenta e quatro mil e
seiscentos reais); 3 - valor total da avaliação: R$ 962.400,00 (novecentos e
sessenta e dois mil e quatrocentos reais), em 12/2018.
Observações do Oficial de lustiça Quando da reavaliaç;ãa "Zoneamento: SEHIS
- SETOR ESPECIAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL. Local com
Infraestrutura. Sobre o terreno urbano encontram-se construções em alvenaria,
totalizando 199,40 m2 (residência). O imóvel está alugado para Rafaelle Roesler
de Souza (042.968.469-06). Hoje, no local, funciona uma clínica veterinária".
Despesas: custas de arrematação e comissão do leiloeiro, esta de 5% (cinco
por cento) sobre o valor da arrematação do bem, a serem suportadas pelo
arrematante.
Observações: Fica(m) ota/s) Executado(a/s),
representante(s)
legal(is),
responsável(eis)
proprietário(s),
possuidor, credor hipotecário,
coproprietário(a), por meio deste, devidamente
não encontrado(a/s) para intimação pessoal.

na(s) pessoa(s) de seu(s)
tributário(s),
depositários,
cônjuge(s), companheiro(a),
intimado(a/s) do leilão, caso

DATAS E LOCAL DESIGNADOSPARA LEILÃO:
12 LEILÃO: dia 22-03-2019
avaliação.
22 LEILÃO: dia 29-03-2019 às
a 60% do valor da avaliação.
32 LEILÃO: dia 05-04-2019 às
a 60% do valor da avaliação.
42 LEILÃO: dia 12-04-2019 às
a 60% do valor da avaliação.

à s 10:00

horas, por preço igualou

superior ao da

10:00 horas, pelo maior lance, desde que não inferior
10:00 horas, pelo maior lance, desde que não inferior
10:00 horas, pelo maior lance, desde que não inferior

LOCAL: Rua Senador Accioly Filho, 1625 - elC, Curitiba (PR) - Telefones: (41)
98417:-8000/3323-3030.
::,

E para que chegue ao conhecimento de todos, mandou passar o presente Edital
que será afixado no-local de costume e publicado na forma da lei. Eu, Gelson
Pacheco - Técnico Judiciário, o digitei e conferi.
Curitiba (PR), data da assinatura (vide abaixo).

Documento eletrônico assinado por ANDRE LUIS MEDEIROSJUNG,Juiz Federal, na forma do artigo
1º, inciso 111, 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 700006249044vS e do código CRC18aOOee4.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ANDRELUISMEDEIROSJUNG
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Poder judiciário
JUSTiÇA FEDERAL
Seção judiciária do Paraná
19ª Vara Federal de Curitiba
Av. Anita Garibaldi,

888, 3º andar - Bairro: Cabral - CEP: 80540-400
www.jfpr.jus.br
- Email: prctb19@jfpr.jus.br

- Fone: (41)3210-1722

-

EXECUÇÃOFISCAL N2 5073732-38.2014.4.04.7000/PR
EXEQUENTE:

UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

EXECUTADO:

ROBERTO DA ROCHA LIMA TANUS

EXECUTADO:

COTELI CONSTRUTORA TECNICA LTDA - ME

EDITAL Nº 700006248912
N225/2019
O(A) Dr(a). ANDRE LUIS MEDEIROS JUNG, Juiz Federal da 19.ª Vara Federal
de Curitiba, Seção Judiciária do Estado do Paraná, na forma da lei, FAZ SABER
aos que virem o presente Edital ou dele tiverem conhecimento, expedido nos
autos supracitados, que será(ao) levado(s) a leilão 0(5) bem(ns) doía/s)
executado(a/s), na forma seguinte:
Valor da dívida: R$ 2.934.997,71
pagamento.

em 01/2018, a ser atualizado na data do

Avaliação: R$ 127.000,00 (cento e vinte e sete mil reais) em 12/2018.
Depositário: ROBERTO DA ROCHA LIMA TANUS
Leiloeiro: PAULO SETSUO NAKAKOGUE
Localização does) ben(s): Rua Carneiro Lobo nº 536, loja 02, Batel, Curitiba PR.
Ônus/Recursos pendentes de julgamento: não há.
Bem(ns): "LOjA COMERCIALNº 02, do Tipo "B", localizada no 1º pavimento do
"EDIFíCIOBATELRESIDENCE",sito na rua Carneiro Lobo, nº 536, com área real
privativa de 21,78m2, área total real de 21,78m2, fração ideal no terreno de
0,00684445. Edifício este encontra-se construído sobre o lote de terreno nº 13SO-A-142/A, oriundo da subdivisão do lote 13-S0-A-142, do croqui nº 8737, da
PMC, de forma irregular, medindo 15,00m de frente para a rua Carneiro Lobo,
lado direito, para quem desta rua observa o lote, mede 29,90m, confronta com
o lote 13-S0-A-142-B, lado esquerdo, para quem desta rua observa o lote,
mede 30,45m, confronta com o lote fiscal 014.000, nos fundos mede 14,85m,
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confrontando com o lote fiscal 011.000, encerrando uma área de 450,OOm2•
Indicação Fiscal nº 23.058.023.000-5,
do Cadastro MunicipafH. Imóvel de
propriedade de COTELI CONSTRUTORATÉCNICA LTDA, conforme matrícula n2
77.835 do 62 Serviço de Registro de Imóveis de Curitiba (PR).
Observação do Oficial de lustiça quando da (re)avaliação:
Conjuntos
comerciais localizados no pavimento térreo, a loja. 01 de frente e a 02 de lado
para a rua, fazendo frente para corredor de acesso ao lado do Edifício Batel
Residence. Tal Edifício está localizado no bairro Batel, próximo da região
Central de Curitiba, em via calma, plana, asfaltada, com calçamento e ampla
infraestrutura ao redor, região mista de imóveis residenciais e comerciais,
servida de iluminação pública, saneamento, coleta de lixo, transporte público,
etc. A Loja 2 está ocupada por juraci Antônio Ribeiro - Podologia Ribeiro,
segundo ele, a título de locação".
11

Despesas: custas de arrematação e comissão do leiloeiro, esta de 5% (cinco
por cento) sobre o valor da arrematação do bem, a serem suportadas pelo
arrematante.
Observações: Fica(m) oía/s) Executado(a/s), na(s) pessoa(s) de seu(s)
representante(s)
legal(is),
responsável(eis)
tributário(s),
depositários,
proprietário(s),
possuidor, credor hipotecário, cônjuge(s), companheiro(a),
coproprietário(a) por meio deste, devidamente intimado(a/s) do leilão, caso não
encontradota/s) para intimação pessoal.
. DATAS E LOCAL DESIGNADOSPARA LEILÃO:
12 LEILÃO: dia 22-03-2019
à s 10:00 horas,
avaliação.
22 LEILÃO: dia 29-03-2019 às 10:00 horas, pelo
a 60% do valor da avaliação.
32 LEILÃO: dia 05-04-2019 às 10:00 horas, pelo
a 60% do valor da avaliação.
42 LEILÃO: dia 12-04-2019 às 10:00 horas, pelo
a 60% do valor da avaliação.

por preço igualou

superior ao da

maior lance, desde que não inferior
maior lance, desde que não inferior
maior lance, desde que não inferior

LOCAL: Rua Senador Accioly Filho, 1625 - CIC, Curitiba (PR) - Telefones: (41)
98411:8000/3323-3030.
E para que chegue ao conhecimento de todos, mandou passar o presente Edital
que será afixado no local de costume e publicado na forma da lei. Eu, Gelson
Pacheco - Técnico Judiciário, o digitei e conferi.
Curitiba (PR), data ãe assinatura (vide abaixo).

Documento eletrônico assinado por ANDRE LUIS MEDEIROS JUNG, Juiz Federal, na forma do artigo
1º, inciso 111, 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 700006248912v5 e do código CRC ldcf08b4.
Informações

adicionais da assinatura:

I
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Poder judiciário
JUSTiÇA FEDERAL
Seção judiciária do Paraná
19ª Vara Federal de Curitiba
Av. Anita Garibaldi. 888. 3º andar - Bairro: Cabral - CEP: 80540-400 - Fone: (41)3210-1722 www.jfpr.jus.br - Email: prctb19@jfpr.jus.br

EXECUÇÃOFISCAL Nº 5081692-45.2014.4.04.7000/PR
EXEQUENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL
EXECUTADO: MOJAVETECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA
APENSO(S) ART.28 LEF: 5002669-45.2017.4.04.7000.
5015463-35.2016.4.04.7000.
63.2016.4.04.7000. 5041600-88.2015.4.04.7000.
5046988-35.2016.4.04.7000

5020240-

EDITAL Nº 700006227942
Nº 08/2019
O(A) Dr(a). ANDRE lUIS MEDEIROSJUNG,juiz Federal da 19.ª Vara Federal
de Curitiba, Seção judiciária do Estado do Paraná, na forma da lei, FAZ SABER
aos que virem o presente Edital ou dele tiverem conhecimento, expedido nos
autos supracitados, que será(ao) levado(s) a leilão o(s) bem{ns) doía/s)
executado(a/s), na forma seguinte:
Valor da dívida: R$ 203.022,87
pagamento.

em 11/2018, a ser atualizado

na data do

Avaliação: R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em 10/2018.
Depositário: ROGÉRIOjOROSKI
:jc

leiloeiro:

PAULO SETSUO NAKAKOGUE

localização do(s) ben(s): Rua Prefeito Eurípedes de Siqueira, 36, DISTRITO
INDUSTRIAL VI, jardim Silvana, CEP 83512-252, Almirante Tamandaré - PR,
esquina com Rua Wadislau Bigalski, 1200. Telefones: (41) 99971-0086 e 36993319.
Ônus/Recursos pendentes de julgamento: não há.
Bem(ns): "Veículo motocicleta, Marca/Modelo HONDA/CG 125 FAN KS; cor
preta; ano de fabricação: 2011; ano do modelo: 2011; combustível: gasolina;
placa: ATZ-1197; Chassi: 9C2JC4110BR719295;Renavam: 0032.668423-9".
Despesas: custas de arrematação e comissão do leiloeiro, esta de 5% (cinco
por cento) sobre o valor da arrematação do bem, a serem suportadas pelo
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arrematante.

Observações:
representante(s)
proprietário(s),
coproprietário(a)
encontrado(a/s)
DATAS

Fica(m) oía/s) Executadota/s),
na(s) pessoa(s)
de seu(s)
legal(is),
responsável(eis)
tributário(s),
depositários,
possuidor,
credor
hipotecário,
cônjuge(s),
companheiro(a),
por meio deste, devidamente
intimado(a/s)
do leilão, caso não
para intimação pessoal.

E LOCAL DESIGNADOS

12 LEILÃO: dia 22-03-2019
avaliação.
22 LEILÃO: dia 29-03-2019 às
a 60% do valor da avaliação.
32 LEILÃO: dia 05-04-2019 às
a 60% do valor da avaliação.
42 LEILÃO: dia 12-04-2019 às
a 60% do valor da avaliação.

LOCAL: Rua Senador
98417-8000/3323-3030.

Accioly

PARA LEILÃO:

à s 10:00 horas, por preço

igualou

superior

ao da

10:00 horas, pelo maior lance, desde que não inferior
10:00 horas, pelo maior lance, desde que não inferior
10:00 horas, pelo maior lance, desde que não inferior

Filho, 1625 - CIC, Curitiba

(PR) - Telefones:

(41)

E para que chegue ao conhecimento
de todos, mandou passar o presente Edital
que será afixado no local de costume e publicado na forma da lei. Eu, Gelson
Pacheco - Técnico Judiciário, o digitei e conferi.
'Curitiba

(PR), data da assinatura (vide abaixo).

Documento eletrônico assinado por ANDRE LUIS MEDEIROSJUNG, Juiz Federal, na forma do artigo
1º, inciso 111, 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 700006227942v3 e do código CRCab3598cb.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ANDRELUISMEDEIROSJUNG
Data e Hora: 22/2/2019, às 17:41:41

5081692-45.2014.4.04.7000

700006227942.V3

