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EXECUÇÃO FISCAL Nº 5002578-72.2015.4.04.7016/PR

EXEQUENTE: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS -
IBAMA

EXECUTADO: MARISETE DE CAMARGO ROSSONI

EDITAL Nº 700006298644

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  do  bem:  Rua  Borges  de  Medeiros,  1.580,  Vila  Industrial,
Toledo/PR.

Depositário: WERNO KLÖCKNER JÚNIOR

Descrição do(s) bem(ns):

-  01  REBOQUE/TRUCK  GALEGO  SR  ano/modelo  2004/2004,  placa
NFL2058, cor  branca,  CHASSI 9A9S19DPL41AH8591, RENAVAM 0083.322471-9,  com
pneus, em regular estado de conservação e funcionamento, avaliado em R$ 35.000,00, em
01/2019;

01 CAMINHÃO VW/18.310 TITAN, ano/modelo 2005/2005, placa BTO1097,
cor branca, CHASSI 9BWKR82T55R530574, RENAVAM 0086.817493-9, em regular estado
de conservação e funcionamento, avaliado em R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), em
01/2019.
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Valor da execução:  R$ 155.000,00 (cento e cinquenta e cinco mil reais) em
09/2016.

CDA's: 75.838

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
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 700006298644v5 e do código CRC 102fe0ab.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIANA ALVARES FREIRE
Data e Hora: 13/2/2019, às 18:4:44
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