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EXECUÇÃO FISCAL Nº 5077236-52.2014.4.04.7000/PR

EXEQUENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL
EXECUTADO: PERSONAL EXPRESS LTDA - ME

EDITAL Nº 700007402373

Nº 45/2019

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$ 148.944,44 em 07/2019, a ser atualizado na data do pagamento.

Reavaliação: Valor Total - R$ 103.000,00 (cento e três mil reais), em 06/2019.

Depositário: ENIR FRANKOWSKI

Leiloeiro: PLÍNIO BARROSO DE CASTRO FILHO

Localização dos bens: Rua Professor Lício de Lima, 594, Fanny, 81030-460, Curitiba (PR).
Telefone(s): (41) 98447-4774.

Ônus/Recursos pendentes de julgamento: não há.

Bem(ns):

1) "Veículo caminhonete; marca/modelo I/VW AMAROK CD 4X4 HIGH; ano de fabricação:
2012; ano do modelo: 2012; combustível: diesel; placa: AUU-0074; Renavam: 0046.659843-
2; Chassi: WV1DB42H5CA041928". Observação do Oficial de Justiça quando da
reavaliação: "estado geral: lataria e pintura regular, estofamento bom, funcionamento bom;
acessórios: ar condicionado, bancos em couro, equipamento de som e vidros elétricos; veículo
com pequenos amassados nas laterais". Reavaliação: R$ 76.000,00 (setenta e seis mil reais)
em 06/2019;

2) "Veículo caminhonete; marca/modelo VW/SAVEIRO 1.6 CS; ano de fabricação: 2010; ano
do modelo: 2011; combustível: álcool/gasolina; placa: ATH-2682; Renavam: 0025.957709-
0; Chassi: 9BWKB05U7BP108128". Observação do Oficial de Justiça quando da
reavaliação: "estado geral: lataria e pintura regular, estofamento regular, funcionamento bom;
acessórios: ar condicionado, equipamento de som; veículo com pequenos amassados nas
laterais". Reavaliação: R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) em 06/2019.
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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 700007402373v5 e do código CRC ad859471.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ANDRE LUIS MEDEIROS JUNG
Data e Hora: 9/9/2019, às 17:43:42
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