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EXECUÇÃO FISCAL Nº 5046245-98.2011.4.04.7000/PR

EXEQUENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL
EXECUTADO: CARLOS ALBERTO BUENO DA SILVA

EXECUTADO: KATIA REGINA BITTENCOURT

EXECUTADO: PAPELIX PAPELARIA E LIVRARIALTDA ME

EDITAL Nº 700007404327

Nº 55/2019

O Dr. ANDRE LUIS MEDEIROS JUNG, Juiz(a) Federal da 19ª 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$ 59.899,02 em 08/2019, a ser atualizado na data do pagamento.

Reavaliação: R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais), em 07/2019.

Depositário: CARLOS ALBERTO BUENO DA SILVA e PLÍNIO BARROSO DE CASTRO
FILHO

Leiloeiro: PLÍNIO BARROSO DE CASTRO FILHO

Localização dos bens: Rua Hugo Cini, 164, casa, Cajuru, 82940-290, Curitiba-PR (para os
veículos de placas ADR-5904 e EQD-5167) e  depósito do leiloeiro Plínio Barroso de Castro
Filho, Rua Trajano Batista Bueno, nº 98, Piraquara-PR, acesso pela Estrada das Laranjeiras,
(para o veículo de placa CSR-6397).(PR). Telefone(s): (41) 3085-7543/  99858- 8343.

Ônus/Recursos pendentes de julgamento: não há.

Bem(ns): 

1) "Veículo automóvel; marca/modelo VW/LOGUS GL; ano de fabricação: 1993; ano do
modelo: 1993; combustível: gasolina; placa: ADR-5904; Renavam: 0060.976786-0; Chassi:
9BWZZZ55ZPB320454". Observação do Oficial de Justiça quando da reavaliação: "estado
geral: lataria e pintura ruim, estofamento ruim, funcionamento ruim; sem acessórios; veículo
em mau estado, necessita reparos simples e importantes na lataria, estofamento e motor".
Reavaliação: R$ 2.000,00 (dois mil reais) em 07/2019;

2) "Veículo motocicleta; marca/modelo YAMAHA/YBR 125E; ano de fabricação: 2003; ano do
modelo: 2003; combustível: gasolina; placa: EQD-5167; Renavam: 0025.105675-9; Chassi:
9C6KE043030021781". Observação do Oficial de Justiça quando da reavaliação: "estado
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geral: lataria e pintura ruim, estofamento regular, funcionamento ruim; sem acessórios;
veículo em mau estado, sem bateria, necessita reparos simples, recarga na bateria".
Reavaliação: R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais) em 07/2019;

3) "Veículo automóvel; marca/modelo I/CITROEN XSARA GLX 16V; ano de fabricação:
1999; ano do modelo: 2000; combustível: gasolina; placa: CSR-6397; Renavam:
0072.714630-0; Chassi: 9U7N1LFYYYK250585". Observação do Oficial de Justiça quando
da reavaliação: "estado geral: lataria e pintura ruim, estofamento ruim, funcionamento ruim;
acessórios: vidros elétricos; veículo em mau estado de conservação e sem funcionamento,
necessita reparos importantes". Reavaliação: R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em 07/2019.

Despesas: custas de arrematação e comissão do leiloeiro, estas 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) 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:

1º LEILÃO: dia 17-10-2019 às 10:00 horas, por preço igual ou superior ao da avaliação.
2º LEILÃO: dia 24-10-2019 às 10:00 horas, pelo maior lance, desde que não inferior a 60% do valor da
avaliação.
3º LEILÃO: dia 31-10-2019 às 10:00 horas, pelo maior lance, desde que não inferior a 60% do valor da
avaliação.
4º LEILÃO: dia 07-11-2019 às 10:00 horas, pelo maior lance, desde que não inferior a 60% do valor da
avaliação.
 
LOCAL: Edifício PB Castro - Rua Jacarezinho, 1257, cj 104, Mercês, Curitiba (PR). Telefone: (41) 3029-
8555. Endereço eletrônico: www.pbcastro.com.br.

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 III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php,
mediante o preenchimento do código verificador 700007404327v5 e do código CRC 63e6e037.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ANDRE LUIS MEDEIROS JUNG
Data e Hora: 9/9/2019, às 17:43:40
 

 
 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Paraná
19ª Vara Federal de Curitiba

Disponibilizado no D.E.: 18/09/2019

http://www.pbcastro.com.br/

