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EXECUÇÃO FISCAL Nº 5006630-56.2015.4.04.7002/PR

EXEQUENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

EXECUTADO: EXPRESSO SIM TRANSPORTE DE CARGAS EM GERAL LTDA.

EDITAL Nº 700004592660

Datas:

- 1ª praça: 26 de março de 2018

- 2ª praça: 9 de abril de 2018

1ª Designação: por preço não inferior à avaliação;

2ª Designação: a quem mais oferecer, com lance mínimo de 60%.

Horário: Sempre às 14h

Local:  HOTEL  MOURA  PALACE,  localizado  na  Rua  Marechal  Deodoro,
1.427, Centro, Foz do Iguaçu/PR, Fones: (45) 3574-1172/3574-1211, e por meio eletrônico
mediante acesso ao sítio da internet http://www.kleiloes.com.br, podendo ser oferecido lance
em tempo real e em igualdade de condições com o pregão físico, mediante a realização de um
pré-cadastro.

Descrição  do  bem:  Caminhão  Volvo  FH-12  380  4x2  Globetrotter,  ano
1999/1999, combustível diesel, cor branca, placa AKW-7406, Renavam 00719315581, chassi
9BVA4B2AOXE66862, com 890.000 km, pintura necessitando de pequenos reparos e pneus
gastos

Localização: Rua Cisne, 1857, Morumbi III - Foz do Iguaçu/PR

Avaliação: R$ 70.000,00 (setenta mil reais), em 08/2017

Depositário:  Luiz Carlos Jungbluth Júnior

Valor do débito: R$ 112.280,48, em 02/2018

Recursos: a) possibilidade de ajuizamento de ação autônoma, prevista no artigo
903,  §4º,  do  Código  de  Processo  Civil,  para  invalidação  da  arrematação;  b)  poderá  o
arrematante  desistir  da  arrematação,  nos  casos  previstos  no  art.  903,  §5º,  do  Código  de
Processo Civil; c) possibilidade também de oposição de embargos de terceiro, até 5 (cinco)
dias após a arrematação, nos termos do art. 675 do Código de Processo Civil.

Recurso pendente de julgamento: não há.

Prazo para adjudicação: a Fazenda Pública poderá adjudicar o bem no prazo
de 30 (trinta) dias após findo o leilão, nos termos do art. 24 da Lei de Execuções Fiscais.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Paraná
1ª Vara Federal de Foz do Iguaçu

Disponibilizado no D.E.: 13/03/2018
Prazo do edital: 21/03/2018

14/03/2018 11:25



5006630-56.2015.4.04.7002 700004592660 .V2

Ônus do arrematante: 1) custas de arrematação de 0,5% (meio por cento) e
comissão  do  leiloeiro,  5%  (cinco  por  cento),  ambas  sobre  o  valor  da  arrematação;  2)
eventuais despesas com remoção e/ou desocupação de bens arrematados; 3) o arrematante
arcará com os tributos cujo fato gerador ocorrer após a data da arrematação.

Débitos tributários anteriores à arrematação: a alienação estará livre de ônus
fiscais  e  tributários,  estando  caracterizada  como  aquisição  originária,  de  acordo  com  a
previsão legal. Após a data da hasta pública, correrão por conta do arrematante as despesas
relativas aos débitos tributários incidentes sobre a aquisição do bem.

Ônus  do  executado:  pagamento  de  2%  (dois  por  cento)  sobre  o  valor  da
avaliação ou débito, o que for menor, a título de despesas com promoção de leilão, no caso de
suspensão de leilão ou remição do(s) bem(ns) ou da dívida; valor devido a partir da intimação
do leiloeiro. Valor mínimo de R$ 100,00 e máximo de R$ 500,00.

Remição: antes de adjudicados ou alienados os bens, o executado pode, a todo
tempo,  remir  a  execução,  pagando  ou  consignando  a  importância  atualizada  da  dívida,
acrescida de juros, custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 826 do Código de
Processo Civil.

Condições de pagamento:  à vista. A possibilidade de parcelamento de bem
móvel será objeto de apreciação pelo Juízo.

Visitação: os bens poderão ser vistoriados nos locais indicados, mediante prévio
agendamento, a ser realizado através de e-mail para kleiloes@kleiloes.com.br, informando o
leilão  e  o  lote  de  interesse,  nome,  número  de  CPF,  RG  e  telefone  para  contato.  Os
interessados poderão ver fotos e documentos no site já mencionado, bem como esclarecer
quaisquer dúvidas por meio do telefone (44) 3026-8008.

Quem  não  pode  arrematar:  os  incapazes,  o  juiz,  membro  do  Ministério
Público e  da  Defensoria Pública,  o escrivão,  o chefe  de secretaria e  demais servidores e
auxiliares da justiça, em relação aos bens e direitos objeto de alienação na localidade onde
servirem ou a que se estender a sua autoridade; os servidores públicos em geral, quanto aos
bens ou aos direitos da pessoa jurídica a que servirem ou que estejam sob sua administração
direta  ou  indireta;  o  leiloeiro  e  seus  prepostos,  quanto  aos  bens  de  cuja  venda  estejam
encarregados; os advogados de qualquer das partes.

Venda Direta: caso resulte negativo o segundo leilão, tendo em vista o disposto
no art. 374 do Provimento nº 62/2017, da Corregedoria-Geral do Tribunal Regional Federal
da  4ª  Região,  havendo  aquiescência  das  partes,  tácita  ou  expressa,  ficará  o  Leiloeiro
autorizado, nos 60 (sessenta) dias que sucederem ao segundo leilão, a proceder à VENDA
DIRETA dos bens cuja oferta tenha resultado negativa, nas mesmas condições observadas no
segundo leilão - ficando intimado de que, não havendo manifestação das partes, no prazo de 5
(cinco) dias, o silêncio será considerado como autorização para a venda direta.

OBSERVAÇÕES: ficam os executados devidamente intimados, por meio deste
edital, da realização dos leilões e da avaliação, caso não sejam encontrados para intimação
pessoal.

E, para que chegue ao conhecimento dos executados e de terceiros interessados
para que não possam, no futuro, alegar ignorância, expediu-se este edital que será afixado no
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átrio deste fórum e publicado no Diário Eletrônico da Justiça Federal.

Documento eletrônico assinado por LUCIANA DA VEIGA OLIVEIRA, Juíza Federal na Titularidade Plena,  na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de
março  de  2010.  A  conferência  da  autenticidade  do  documento  está  disponível  no  endereço  eletrônico
http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador 700004592660v2 e do
código CRC 3fcd2dd9.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LUCIANA DA VEIGA OLIVEIRA
Data e Hora: 12/3/2018, às 10:7:28
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