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EXECUÇÃO FISCAL Nº 5005096-69.2014.4.04.7016/PR

EXEQUENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

EXECUTADO: TRANSPORTES BRUCH LTDA EPP

EXECUTADO: WALMOR BRUCH

EXECUTADO: ELTON BRUCH

EDITAL Nº 700006383246

A  DRA.  MARIANA  ALVARES  FREIRE,  Juíza  Federal  Substituta  em
Mutirão da 3ª Unidade de Apoio Itinerante em Toledo,

FAZ SABER aos que virem o presente edital, ou dele conhecimento tiverem,
expedido nos autos supracitados, que será(ão) leiloado(s) bem(ns) da(o)(s) executada(o)(s) na
forma seguinte:

1º leilão: Dia 29/03/2019 às 10:00 horas, pelo lanço igual ou superior ao valor
da avaliação.

2º leilão: Dia 12/04/2019, às 10:00 horas, pelo maior lanço, não se aceitando
preço inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação.

O primeiro leilão será realizado integralmente na modalidade eletrônica e o
segundo nas modalidades eletrônicas e presencial.

Local do leilão: Associação Comercial de Toledo, localizado na Rua Largo São
Vicente de Paulo, n° 1333, 2° Andar, sala 20 em Toledo/PR, 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 no referido sítio e adesão obrigatória aos termos contidos no sistema, através do
endereço acima, cujas regras integram este edital de leilão.

Endereço do Juízo: Av. José João Muraro, nº 153, Centro, Toledo/PR.

Localização dos bens:  Rua São Salvador, esquina com Rua Rio de Janeiro,
Distrito de Novo Sarandi, Toledo/PR.

Depositário: ELTON BRUCH

Descrição do(s) bem(ns):

- 02 (duas) ESPREGUIÇADEIRAS, fio tipo espaguete, cor verde, de balanço,
usadas, em bom estado, reavaliadas em R$ 50,00 (cinquenta reais) cada uma,
totalizando R$ 100,00 (cem reais);

- 01 (uma) TELEVISÃO LCD, marca Samsung, com cerca de 42 polegadas,
usado, em funcionamento, reavaliado em R$ 800,00 (oitocentos reais);

- (01) um APARELHO DE DVD, marca Philips, usado,  em funcionamento,
 reavaliado  em R$ 50,00 (cinquenta reais);
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-1) SOFÁ, 04 lugares, de tecido, cor marrom, usado,  reavaliado em R$ 150,00
(cento e cinquenta reais);

-  (01)  COOKTOP,  marca  Fischer,  05  bocas,  usado,  em  funcionamento,
 reavaliado em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais);

- (01) FORNO DE MICRO-ONDAS, marca Panasonic, cor branca, usado, em 
funcionamento, reavaliado em R$ 120,00 (cento e vinte reais);

- (01) APARELHO DE SOM, portátil, marca Philips, usado, em funcionamento,
reavaliado em R$ 40,00 (quarenta reais);

- (01) MESA DE MADEIRA COM 08 CADEIRAS de madeira e assentos de
palha, usadas, reavaliado em R$ 500,00 (quinhentos reais);

-  (01)  APARELHO  DE GINÁSTICA,  simulador  de  caminhada,  metal,  sem
marca aparente, usado,  reavaliado em R$ 100,00 (cem reais);

- (01) APARELHO DE BARRAS PARA GINÁSTICA, espaldar ou Barra de
Ling, cor bronze, usada, reavaliado em R$ 300,00 (trezentos reais);

- (01) BOLA PARA PILATES, Body Sculpture, cor roxa, usada, reavaliado em
R$ 40,00 (quarenta reais).

Valor Total da reavaliação: R$ 2.450,00 (dois mil quatrocentos e cinquenta
reais), em 02/2019

Valor da execução: R$ 64.744,27, em março de 2013

CDA's:  90 4 05 022384 43

Recursos: Não há.

Encargos:  Comissão  do  leiloeiro,  custas  e  emolumentos  e  demais  despesas
decorrentes do registro do título.

Outros  encargos:  Eventual(ais)  penhora(s)  e/ou  arresto(s)  realizados  por
outro(s) Juízo(s).

Forma de pagamento: À vista.

Caso resulte negativo o segundo leilão, nos termos do Código de Processo Civil
(artigos 879 e 880), fica o Leiloeiro, desde já, autorizado a proceder à venda direta dos bens,
no prazo de  60 (sessenta)  dias  que sucederem ao segundo leilão,  nas  mesmas condições
constantes do edital e pelo mesmo preço que poderiam ser vendidos na segunda praça.

Observação: Fica(m) a(os) executada(os) devidamente intimada(os), na pessoa
de  seu  representante  legal  e  depositário,  bem  como  o  credor  hipotecário,  se  houver,  ou
cônjuge não localizado, caso não sejam encontrados(as) para intimação pessoal.

E, para que chegue ao conhecimento de todos, mandei passar o presente edital
que será afixado no local de costume e publicado na forma da lei. Expedido nesta cidade de
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Cascavel. Eu, Érica H. M. Onaka, Supervisora de Execuções Fiscais, digitei e conferi.

Documento eletrônico assinado por MARIANA ALVARES FREIRE, Juíza Federal Substituta, 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 700006383246v7 e do código CRC 724794da.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIANA ALVARES FREIRE
Data e Hora: 27/2/2019, às 16:41:35
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